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FORORD.

härvarande samling är i sin art den första, som i fäderne»

landet blifvit utgiften. Ämnets naket och vigt kunde således

påkalla ett företal, som för läsa/ren borde öppna en ulsigt

n/nr Sagolitteraturens serskildta förhållanden. Men vi hafva

ansett lämpligare att uppskjuta en sådan undersökning till arbetets

sista del. Intill dess ma saken tala för sig sjelf, så godt den

formar. Här torde göra tillfyllest, alt med några id angifva

den synpunkt, hvarifrån vi sjelfne uppfatlat och behandlat rart

ämne.

Int har icke varit eller kunnat rara vart syfte, att har lemna

t mlast en samling af roande förtåljningar ; vi hafva gjort till var

Uppgift, att al fäderneslandet rädda atersloder af den rika poesi,

som under årtusenden lefvai hos var folk-Stam, som följt den släijle

ifrån slägte, och i skiftande bilder afspeglar hela dess fordna

verlds-åskådning. Nämnda öfverlemningar öro på väg att d<>

ut eller forderfvas under inflytande af en ny lid och nya för-

hållanden, och endast i landets aflägsnure bygder lyssnar man

ännu (ill dessa förklingande ljud, hvilka en gång voro hela folkets

egendom och den första näringen för vara fäders bildning.

Oafsedt den rika poetiska åder, som löper fram i>a djupet af

alla vara urgamla traditioner, och h vilken äfven at folk-sagorna

tkänker ett stort och allmänt varde, ärO de sednare också af vigt

för häfden. Mycket nr utw dem att himla för den som vill stu-

dera .svenska historien i dess innersta grund , som vill lära känna

folkets anda och skaplynne, och följa hela gången a/ dess inre

Utveckling. Folk-sagan tillåter "ss mången blick in i längst hän-

nmnna tider, dm ger in trogen och lefvande bild af vara för-

fäders leder och lefnadssält, och tprider öfver forntiden ett ljus,

hvilket nke alltid stor uti vinna ifrån skriftliga urkunder.

i följd a/ dessa åsigter hafva vt sökt alt erhålla hvarje saga

tå ursprunglig och akta tom möjligt. Vi hafva föt detta ändamål



ij/ni i vidlyftiga vandringar och resor genom fäderneslandets olika

landskap, och upptecknat ett ganska stort antal sago-ofcerlemningar

ifrån folkets läppar. Hvad sålunda blifvit sanladi hafva vi ordnat

och återgifvit, utan villkorliga tillägg eller ändringar. Det enda som

tillhör oss, är förtätningens yttre form, hvilken, såsom beroende

af hvarje den berättande personens olika ålder ooh bildningsgrad

t

gemenligen påkallat någon omarbetning, för att återföras till din

enkelhet, som tillhor sagans lynne, och som ännu igenfinnes hos

en orh annan sago-berälterska ifrån den gamla goda liden.

Ehuru rart arbete således är bestämd! mera for forskuren

dn för den större allmänheten , vaga vi likväl hoppas att det-

samma äfven hos denna skall vinna bifall, såsom en under-

hållande läsning, Svensk till anda och innehåll, och lämplig alt

hos våra landsmän höja den fosterländska känslan, samt åter-

Itfva de oftast hen liga och storartade asigler, som ifrån urål-

driga lida rört sig på djupet af vår inhemska odling.

Stockholm, November I8-i4.

IH.1FV.UNE.
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1.

toalMPojken ocl) Jätten.

Denna urgamla Saga ar vida kringspridd, så väl inom som utom

Skandinavien. Den förekommer med större eller mindre skilj iktigheter

hos följande folkslag:

1. Hos Lapparne. — Se L.estadils, Fortsättning af

Journalen öfver Missions-Resor i Lappmarken, 1828—
1852, Stockholm 1833 , ss. 461—5. — Jfr. anf. bok, ss. 460—464,

samt Nilsson, Skandinaviska Nordens Ur-Invånare, Stockh.

1843, kap. 4, § 4, s. 31.

2. Hos Vormiiinncn. — Se Asbjörnsen och Jörgen Mob,
Norske Folkeeventy r, Christiania 1843, Deel I, N:o 6, ss. 40—
43, »Askepot, som kapaad med Troldel».

3. Hos Engehinännen. — En del af Sagan återfinnes

i den gamla folkberättelsen »Jack the Giant-Killer» , meddelad af

Tabart, ibland Fairy Talcs, London 1818, samt i flera andra

Engelska samlingar.

4. Hos Tyskarne. — A. Se BUsching, Wöche ntl iche

Nachrichten fur Freunde der Geschichte, Kunst und
Gclchrthcit des Mitt elaltcrs, Bd. IV, Breslau 1819, ss. 124

—127, »Der Schncider und der Iiiese (Untcrostr. Mäbrchcn)». —
Samma uppteckning finnes äfven anförd hos Bröderna Grium, Kin-
der- und Haus-Märchen, Th. II, No 183, ss. 436—438. —
B. Åtskilliga drag utur denna Saga hafva influtit i Berättelsen »Das

lapfere Schneidcrlein» , hos Grimm, Kinder- und Haus-Mär-
chen», Th. I, No 20, ss. 126—137, [öfvers. på Svenska i H.

Reiterdahls Julläsning för Barn, Lund 1838, ss. 66—75].

Jfr. anr. Tyska samling, Th. Ill, ss. 30—36. Härvid torde likväl

böra anmärkas, att denna, såsom åtskilliga andra bos Grimm upptagna

förtaljningar, otvifvelaktigt uppkommit genom sammanbindning och

förvcxling af flora till art och skaplyunc fullkomligt skiljda sago-
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2 VALL-POJKEN OCH JÄTTEN.

stoffer. Sålunda är den Tjska berättelsens första del en äkta Jätte-

Saga, och har närmaste likhet med de Nordiska öfverlemningar,

hvilka här nedanföre meddelas; men dess sednare afdeluing är icke

annat än ett vanligt Folk-äfvcntyr , som älven af oss skall framdeles

bliha anfördt, under benämning: »Skräddaren, som slag sju i en

smäll». — Bröderna Grimm erkänna äfven (Th. III, s. 30), att de

haft tillgång till tvenne uppteckningar ifrån Hessen, i hvilka Jätte-

sagan framträder såsom ett sjelfständigt helt. — C. Se Kihn, Mar-
kische Sägen und Märchen, Berlin 1843, ss. 289—294.

5. Hos Servierna. — SeBuscuiNG, Wöchen tli ch e Nach-
richten <tec, Bd. IV, s. 104, i anraärkDingarne till Sagan »Der

Partlose und der Knabi».

6. Hos Perserne. — Se Sagan om »Ameen of hfahän and

the Ghool», meddelad uti Sm John MalcoljTs Sketches of Persia.

— Beslägtade Djur-fabler af hög ålder, och med samma ledande

grundtanka, äro kända:

7. Hos Italienarne. — Se Straparola, Notti piacevoli,

fabeln om »Åsnan och Lejonet».

8. Hos llinduerne. Se fabeln »The Ooat and the Lion» ,

öTversatt ifrån del Hinduiska arbetet Pancha Tantra, uti Sir Jobn

Malcolm's Sketches of Persia.

Cli Sverige förekommer Sagan äfven såsom Folk-Säcen. Sålunda

cger Utgifv. iblan i sina samlingar en nästan ordagrannt liknande för-

täljning, som är fästad \id Enskäl labo-berg uti Bredaryd socken af

Småland, samt ännu en, som knjter sig till Slompe-kulle i Filke-

stad, socken af Willands härad uti Skåne.

A. pojken, som at kapp mcb Jätten.

Ifrån S. Småland.

Det var en gäng en »pojke», som gick vall med bockar.

Vid det han vankade omkring uti skogen, kom han till jättens

Btoga; när tusscn, som bodde derinne, fick höra gny och rop

i sitt grannskap, kom han ut för att se hvad som var på

färde. Såsom nu jätten var stor till vext och grym till utseende,

blef pojken rädd, och gaf sig undan det fortaste han förmådde.
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Om qvällen, när vallpojken dref sina bockar ifrån betet,

var hans mödor sysselsatt mod att ysta. Pojken tog ettst\<kr

af den färska oston, rullade den i ask-mörjan och gömde den

derefter i sin skinn-frax (väska). Följande morgon gick han

vall, såsom hans sed var, och kom åter till jättens stupa.

När nu resen fick höra gny af vall-pojken och hans bockar,

blef han vred, pick ut och grep en stor gråsten, samt kramade

den i handen, så att stenflisorna flögo vida vägar. Jätten sade:

»om du någonsin kommer här mera och gör olat, vill jag

kr\sta dig. så små, som jag nu kramar donna sten.» Pojken

lät dock icke skrämma sig, utan låtsade äfven fatta en sten;

men tog i dess ställe osten, som blifvit rullad i aska, och

kr\stade den, så att vasslan rann emellan hans fingrar och

droppade ned på marken. Pojken mälte: »om du icko gifver

dig undan och låter mig vara i fred, vill jag krama dig såsom

jag nu krystar vatten utur denna sten.» När nu tussen förnam,

att vallpojken var så stark, räddes han och gick in till sitt.

Dermed skiljdes vallpojken och jätten ifrån hvarandra för den

gången.

Tredje dagen möttes de åter igen uti skogen. Pojken

sporde, om de å nyo skulle pröfva styrka med hvarandra;

resen samtyckte härtill. Pojken sade: »Far! jag tänker det är

ett godt styrko-rön, om någon af oss kan kasta eder yxa så

högt, att hon icke faller ned igen.» Jätten jakade att så var.

De skulle nu pröfva på och jätten kastade först. Han svingade

mycket hårdt, så att yxan for högt i sky; men huru han ock

måtte bjuda till, föll yxan alltid ned igen. Då sade pojken:

»Far! icke trodde jag, eder styrka var så ringa. Hida, och J

skolen få se ett bättre kast.» Pojken svängde derefter med
armen, likasom för att kasta mycket hårdt; men lät i det-

samma yxan helt behändigt slinka ned i skinn-fraxen, som
hängde pl ryggens Jätten märkte ingenting, utan väntade

länge, att \xan skulle falla till marken; men ingen yxa hör-

des af. Nu tänkte han vid sig sjelf, att pojken måtte vara

nyekel stark, ehuru han var liten och klen till växt. Dereller

skiljdes de ifrån h\arandra och drogo åt livar sitt håll.

Yn del lidit en tid bortåt, möttes jätten och \allpojken
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ånyo. Resen sporde, om icke pojken, som var så stark,

ville gifva sig i hans tjenst. Vallpojken samtyckte härtill,

lemnade sina bockar uti skogen, och vandrade med jätten. De

kommo sålunda till jättens boning.

Det förtäljes, att jätten och vall-pojken skulle fara till

skogs och fälla en ek. När de kommo fram, sporde jätten

om pojken ville hålla eller hugga. »Jag vill hålla», sade poj-

ken; men undskyllade sig tillika att han icke räckte toppen.

Då fattade jätten i trädet och böjde det till marken; men vid

pojken skulle hålla fast, sprang eken tillbaka och kastade

honom högt upp i vädret, så att tussen knappast kunde följa

hoaom med ögonen. Jätten stod länge och undrade hvart hans

dräng tagit vägen, grep derefter till yxan och begynte sjelf

hugga. När det nu lidit en stund kom pojken framlinkandes;

ty med knapp nöd hade han kommit undan. Jätten frågade,

hvarför han icke höll; men drängen låtsade såsom ingen-

ting, utan sporde tillbaka, om resen dristade göra ett slikt

språng, som han nyss hade gjort. Jätten nekade härtill. Då

sade pojken: »Far I om ni icke törs göra det, så må ni sjelf

både hålla och hugga.» Härmed lät jätten sig nöja och fällde

ensam den stora eken.

När nu trädet skulle föras hem, sade jätten till sin

dräng: »vill du bära vid toppen, så skall jag bära vid roten.»

'Nej Far!' svarade pojken, 'bären J sjelf vid toppen, jag orkar

nog bära vid stor-ändan.' Resen samtyckte härtill och Ivftade

ekens smala ända på sin skuldra. Men pojken, som var bak-

efter, ropade att han skulle jemka trädet bättre fram. Jätten

gjorde såsom det sades, och fick slutligen hela stocken i jem-

vigt öfver sina härdar; men pojken hoppade sjelf upp på trädet

och gömde sig emellan grenarne, så att tussen icke kunde

se honom. Jätten begynte nu vandra, och menade att pojken

bar vid andra ändan. När de så hade färdats en stund, tycktes

det jätten vara ett långt arbrie och han stönade hårdt. »Är du

inte tröttcr .än?» frågade resen sin dräng. 'Nej det är jag

inte,' genmälte pojken, 'Far är väl inte trött af så litet?'

Jätten ville icke kännas vid att så var, utan fortsatte sin väg.

När de nu kommit fram, var tussen nästan halfdöd af färden.
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Flan kastade så trädet på marken; men pojken hade innan

dess hoppat ned, och låtsade håra vid ekens storanda. »Är du

inte trötter än?» sporde jätten. Pojken genmälte: 'åh! inte

må Far tro att jag blir trött af så litet. Stocken tycktes mig

icke tyngre, än att jag gerna kunde ensam hafva burit den.'

Andra morgonen sade jätten: »när det blir dager, skola vi

gifva oss ut och tröska.» 'Nej', 6varade pojken, 'mig tyckes det

är bättre att tröska i gryningen, förrän vi äta dagvård.' Resen

var ense med honom härutinnan, gick så bort och hemtade

två stora slagor, af hvilka han sjelf fattade den ena. När de

nu skulle tröska, förmådde pojken icke lyfta sin slaga, så

stor och tung som den var. Han grep då en käpp och bul-

tade i golfvet lika fort, som jätten tröskade. Jätten märkte

ingenting, och de fortforo sålunda intills dager blef ljus. Då

sade pojken: »nu vilja vi gå hem och äta dagvård.» 'Ja',

mälte jätten, 'mig tyckes vi hafva haft ett styft måla-bete.'

Någon tid derefter satte jätten sin dräng att plöja. Han
undervisade honom tillika: »när hunden kommer skall du lösa

oxarne och ställa in dem, hvarest han går förut.» Pojken lof-

vade göra såsom sagdt var. Men när oxarne blifvit lösta, kröp

jättens hund in under grundvalen till en byggnad, hvarpå icke

fanns någon dörr. Resen hade härmed för afsigt att röna,

om hans dräng var nog stark, att ensam lyfta upp huset och

ställa in oxarne i deras bås. Pojken eftersinnade både länge

och väl hvad nu stod att göra; slutligen fann han på råd,

slagtade öken och kastade deras kroppar in genom gluggen.

När han nu kom hem, frågade jätten om han fått in oxarne i

stallet. »Ja,» svarar drängen, «väl fick jag dem in, ehuru jag

bytte på dem.»

Nu begynte jätten fatta misstankar, och öfverlade med
jätte-qvinnan huru de skulle bringa drängen af daga. Kärin-

gen sade: »det är mitt råd, att du tager din klubba och

slår ihjel honom i natt, medan han sofver.» Jätten tyckte

detta vara ett godt råd, och lofvade göra såsom hon hade

sagt. Men pojken stod på lur, och lyssnade till deras

samtal. När nu qvällen kom lade han en mjölk-kärna i

sängen, och gömde sig sjelf bakom dörren. Vid midnattstid
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stiger resen upp, griper sin jätte-klubba, och slår till mjölk-

kärnan, så att Hoten stänkte honom i ansigtet. Derefter

gick lian till sin hustru, skrattade och sade: »ha, ha, ha, jag

slog honom så, att hjernan stänkte högt upp på väggen». Då

blef käringen glad, prisade sin mans dristighet och menade,

att de nu kunde sofva lugnt, eftersom de icke vidare behöfde

rädas för den illpariga drängen.

Alen knappt var dager ljus då pojken kröp fram ur sitt göm-

ställe, gick in, och helsade på jättefolket. Nu blef tussen myc-

ket förundrad och sporde: »hvad? Ar du inte döder än? Jag

tänkte jag slog ihjel dig med min klubba.» Pojken svarade:

»jag må väl tro, jag kände i natt såsom hade en loppa bitit

mig.»

Om aftonen, när jätten och hans dräng skulle äta, hade

jätte-käringen lagat gröt till qvällsmål. »Det var bra,» sade

pojken, »nu skola vi kämpa hvem som kan äta mest, Far eller

jag.» Tussen var genast redo, och de begynte äta allt hvad ätas

kunde. Men pojken var illmarig; han hade bundit sin skinn-

frax framför magen och stack så en sked gröt i munnen,

medan han stoppade två skedar i skinn-väskan. När nu jätten

hade ätit sju fat gröt var han mätt, så att han stånkade hårdt

och icke förmådde mera; men pojken fortfor ännu lika ifrigt

som förut. Då frågade jätten huru det kom sig, att han som

var liten till växt, ändock kunde förtära så mycket. Pojken

genmälte: »Far! det vill jag gerna lära er. När jag ätit så

mycket mig lyster, ristar jag upp magen, så kan jag äta ännu

lika mycket.» Vid dessa ord tog han en knif och skar upp

väskan, så att gröten rann ut. Jätten tyckte att detta var ett

godt påfund och ville göra sammaledes. Men vid resen stack

sin knif i magen, begynte blodet strömma, och det lyktades

icke bättre än att detta blef hans bane.

När jätten var död tog pojken allt gods, som fanns i

stugan, och drog om natten sina färde. Och så ändas sagan

om den illmarige vallpojken och den dumme jätten.
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•å. iini ii i-kttingar«

1. En annan öfverlemning af denna saga, likaledes ifrån S.

Småland, afviker i åtkilliga bi omständigheter. Sålunda förmaks:

alt när vall-pojken och .jätten skulle pröfva hvem som var starkast,

slungade jätlen en stor sten högt upp emot himlen; stenen föll

dock alllid ned igen. Men pojken kastade en fogel, som han fångat

och bar i sin hätta (mössa). När nu fogeln flö? sin kos och icke

kom tillbaka, trodde jätten att kastet nått till skyarne och dömde
deraf, att pojken måtte vara den starkaste af dem båda.

2. Ibland P. IIammehtciis Skandinaviske Reiseminder,
införda uti tidskriften Bra ge o g I dun, 2:det Bind, 2:det Haefle

(Kjöbenhavn 1H59 og 1840), sid. 544—547, förekommer en

öfverlemning af närvarande saga ifrån Blekinge. Den innehåller

inga serdeles afvikande drag, utom att jättens käring är den, som

vill dräpa pojken om natten, medan han sofver. Men hon träffar

i stället en mjölk-kärna, som drängen lagt i sängen. När nu.

jätte-folket åter begifvit sig till ro, stiger pojken upp och hugger

i deras sängstolpe, så att det knakar och brakar. »Hvem var det

som slog mig?» frågade jätten. »Inte var det jag, Far lille!» sva-

rade käringen och kröp under täcket. Men pojken fortsatte sin

lek, intill dess att jätten gaf honom hans fulla lön, samt orlof att

genast gå sin väg. Pojken gick derefter bort och skrattade med
sin moder öfver jättens dumhet.

5. I sednast åberopade arbete (ss. 547—552), förekommer en

grumlad och oäkta öfverlemning ifrån Blekinge af en saga benämd
-oLille Knös» (hvarom se framdeles berättelsen om »Pojken som åt för

lolf och arbetade för lolfn). Slutet af nämnda öfverlemning bär

tydliga spar att vara länadt ifrån någon gammal jätte-saga, ehuru

detsamma blifvit \tterligare förfalskadt genom inblandning af den i

de yngre folk-äfventyren bekante Ulspegel. Det torde likväl böra

här anföras, såsom sidostycke till upplösningen i vår ofvan med-
delade saga, och lyder som följer:

»Det förläljcs, att konungen gerna ville bli af med Lille

Knös samt ullofvade en stor belöning åt den, som kunde blifva

hans öfverman. Detta fick Ulspegel veta. Då lät han göra

sig en bälg af tre oxhudar, hvilka han spände omkring lifvet.

När bälgen var färdig, sattes två stora grytor öfver elden, och der

kokades gröt till ansenlig myckenhet. Derefter gick Ulspegel till

Lille Knös och frågade: »har du lust att först äta kapp med mig

och sedan springa kapp?» Lille Knös jakade härtill. De sälta sig

nu neder att äta, och äla af hjertans grund; men för hvarje munn-
full som INpegel åt, lade han två skedar gröt i ox-bälgen. De
forlforo härmed, intill dess begge grylorna voro tomma; men än-
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dock lät ingen märka sig att han var mätt. När de nu skulle

ränna skede (löpa kapp) Llef Ulspegel långt tillbaka, emedan den

stora Lälgen tyngde honom. Han tog då fram en knif och stötte

i bälgen, så att all gröten rann ut. Men när Lille Knös ville

göra sammaledes, stack han sig i magen så att han föll ned och

var stendöd. Der säges han ligga ännu i denna dag».

B. JJojktn, 00m släppte 3ätU-bcirtut i brunnen.

Ifrån Upland.

Det var en gång ett jätte-folk, som bodde uti skogen.

Rundt omkring deras stuga voro frodiga marker, så att jättens

fä alltid var vid godt hull; men folket i den närmaste bygden

hade ringa och magert bete. Detta förtröt dem, och de läto

stundom \alla sm boskap på resens egor. Men sådant aflopp

icke alltid väl; ty jätten, som var mycket grym till sinnes,

öfverföll vallhjonen och dräpte dem.

Icke långt ifrån jättens gård bodde en fattig qvinna, som
hade en enda son. Han var liten och klen till vext; men
mycket förslagen och djerf till sinnes. En dag sade pojken

till sin moder, att hon skulle ysta trenne ostar. Qvinnan

gjorde efter hans begäran. När nu ostarne voro färdiga, rul-

lade pojken dem i askan, så att de syntes gråa och osmakliga.

Häröfver härmades modern och bannade honom, att han för-

spillde Guds gåfvor. Men pojken bad henne gifva sig tillfreds;

hon kunde icke veta hvad han hade i sinnet.

Tidigt om morgonen drog pojken till skogs mej sin moders

få, och vallade boskapen in på jättens betesmarker. Här

vankade han obehindradt omkring, så länge sol stod på

himmelen; emot qvällen samlade han sitt fä, och lagade

sig att återvända till hemmet. Men under tiden hade jätten

blifvit varse hans besök, och kom nu med stora steg gående

emot honom. Uesen var mycket vred, och så bister till åsyn,

att pojken räddes trots all sin behjertenhet. »livad gör du

här i min hage?» röt jätten. Pojken svarade, att han hade gått
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för att finna bete åt sin boskap. Jätten mälte: »packa dig

genast bort, eljest vill jag krama dig, såsom jag nu kramar

denna sten.» Härvid fattade tussen en stor grå-sten, som låg

på marken, ocb kramade den, så att stenen flög i tusen flisor.

Pojken sade: »du är mycket stark; men icke är jag ringare

till krafter, ehuru jag är liten till vext.» Han tog så upp

en af sina ostar och krystade den, att vasslan rann ut. När

jätten såg detta blcf han högeligen förundrad, och menade att

deruti månde vara något svek. Tussen grep så åter en sten

ifrån marken, och kramade den i små stycken; men pojken

tog den andra osten och krystade vatten derutur såsom förr.

Derefter förnyades leken ännu en gång, och pojken kramade

vatten ur den tredje osten. Då sade jätten: »icke tänkte

jag du kunde vara så stark. Följ mig till min gård och tjena

mig troget, så skall jag gifva dig tre skäppor guld. Men

om du icke är mig till lags, vill jag skära tre breda remmar

ur din rygg.» Pojken genmälte: 'detta tyckes mig vara goda

vilkor; men nu måste jag drifva mitt fä till bys.' De kommo
så öfverens att mötas dagen derefter, och härmed lyktades

deras samtal för den gången.

Andra dagen gick pojken till skogs och träffade jätten,

IfOB sagdt var. De följdes nu till jättens stuga. Men

jätte-qvinnan var så stor och barsk till utseende, att pojken

fruktade henne mera än han räddes för jätten sjelf.

När det lidit någon stund, skulle tussen och hans dräng gå

till skogs och hugga ved. Jätten sade: »eftersom du är så

stark, kan du bära min yxa.» Men yxan var mycket stor och

tung, så att pojken knappast kunde lyfta den. Han mälte:

»Far! det är bättre J sjelf bären eder yxa, så kan jag gå förut

och visa vägen.» Härmed var jätten tillfreds, och de drogo å

stad. När de nu kommo till stället, stadnade jätten vid ett stort

träd. Han sade: »Ffter som du är så stark, kan du göra

första hugget; jag vill göra det andra.» 'Nej', mälte drängen,

'jag är icke van att hugga med så liten yxa. J kunnen sjelf

göra första hugget; jag vill göra det andra.' Jätten lät sig

härmed nöja, lyftade. yxan och gjorde ett väldigt hugg invid

roten; men bugget var så hårdt, att trädet föll till jorden med
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ett starkt brakande. Drängen slapp sålunda att den gången

visa prof på sin styrka.

Då nu trädet skulle foras hem, sporde jätten: »vill du

bära vid toppen eller vid roten?» Drängen svarade: 'jag vill

bära vid toppen.' Jätten lyftade trädet på skuldran, men pojken

ropade, att han skulle gå bättre under. Jätten gjorde såsom

honom sades, och fick slutligen hela timret i jemvigt öfverax-

larne. Derefter hoppade pojken sjelf upp, och gömde sig emellan

trädets grenar. Nar de nu kommo fram till gården var jätten

mycket trött, men drängen menade, att detta var föga tungt

arbete.

Dagen derefter sade jätten, att han ville fara bort; drän-

gen skulle bli hemma och hjelpa mor att kärna smör. Jätte-

cjvinnan tog nu fram en kärna full med mjölk; men kärnan

var så stor att pojken näppeligen förmådde lyfta kärn-stafven.

Han sade: »Mor! detta tyckes mig blifva ett lätt arbete; men
jag ville gerna, att J visen huru jag skall bära mig åt.» Jätte-

qvinnan gjorde efter hans begäran, och började kärna; pojken

stod och såg deruppå. Rätt som det var, begynte jätte-

barnet skrika. Då sade käringen: »tag du ungen med dig till

brunnen och tvätta henne ren; jag vill kärna, medan du är

borta.» Pojken gick och gjorde sig föga brådtom. När han

nu kom till brunnen och skulle tvätta den lilla, som var föga

mindre än han sjelf, lyckades det icke bättre, än att jätte-

barnet trillade ned i vattnet och drunknade. Drängen menade,

detta var en ringa skada; men han tänkte, att det hädanefter

icke vore rådligt stadna länge qvar hos jätte-foiket.

När pojken återkom till stugan, hade käringen lyktat alt

kärna. »Du har dröjt länge», sade hon till drängen; omen

hvar har du gjort af mitt barn?» Pojken svarade: 'jo, sedan

jag tvättat henne sprang hon åt skogen, för att möta far sin.'

»Ja så,» återtog käringen, »då komma de väl snart hem till-

gammans.»

Emot qviillen återkom jätten ifrån skogen och var mycket

trött. Käringen ropade emot honom: »Far! hvad har du gjort

af flickan vår?. Jätten svarade: icke har jag sett någon Hicka.'

Då blef jälte-qv innan förskräckt och begynte skria högt samt
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jemra sig. Pojken sade, att lian ocli jätten ville gå hört och

BÖkl barnet. De drogo nu till skogs, och letade på alla håll,

inull kunde icke finna någon.

resen och hans dräng hade vankat länge omkring,

kommo de omsider till gränsen af jättens egor. Då sade vall-

pojken: »Far! jag är nu föga långt ifrån hemmet. Gifven mig

orlof att gå bort till min moder, som väntar mig. I morgon

vill jag komma åter, och hjelpa eder att leta.» Tussen gen-

mälte: 'du kan gå, efter som du varit mig så trogen; men
kom snart tillhaka. ' Vid dessa ord tog jätten fram väl tre

skäppor guld, och gaf pojken såsom lön för hans tjenst. Men
drängen tackade honom, och sade sig nästa gång vilja tjena

ännu bättre.

Jätten ocli vallpojken drogo nu åt hvar sin led. Pojken

gick hem till sin moder, och gaf henne allt det gods han hade

vunnit, så att de ifrån den dagen voro rika och lyckliga. Men
jätten ströfvade omkring i skogen för att leta efter sitt barn.

Der gå han och hans käring och söka ännu i dag.

2.

Käringen, som tuaröt stekt t ugnen.

Liknande utländska Sagor förekomma

1. På Tyska. — A. Se Bröderna Grimh, Kinder und
Haus-Märcben, Th. I, No 15, ss. 9i—100, »nänsel und Gre-

Ihel», [öfvers. på Svenska i Lekkamraten, Upsala, 1838, ss. 79—
89, »Iluns och Greta»; samt något kortare i Reuterdahls Jul-

läsning för Barn. Lund 1837, ss. 72—76], — B. Hos Sioiinn.

I -».isches Volksbiicblein, Strassburg, 1842, ss. 102 109,

»Dos Bu rkuchi n-häutlein».
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2. På Fransyska. — A. Ett brottstycke på Luneville-Mk-

språket finnes hos Oberlin, Essai sur le patois. — II. En liknande

inledning förekommer i sagan »Finelteu, ibland Grefvinnan d'Acl-

koy's Contcs des fées.

3. På Italienska. — Se början af Sagan »ycnnitlo ed

Nennclla», i IUsile's Ii Pen ta me ro ne, V, N:o 8.

A. jJätte^5tttgau, rjtoars tak bestotr af bara korfnmr.

Ifrån S. Småland.

Det var en gång en fattig torpare och många äro val det,

Bom bodde djupt in i skogen. Han hade två barn, en pojke

och en flicka. En dag sade torparen, att de skulle gå ut och

hugga gran-ris. Barnen lydde; pojken tog en yxa, systern följde

honom, och så drogo de till skogs att hugga ris, såsom deras

fader hade befallt. Men huru de färdades fram och tillbaka,

kunde de slutligen icke finna vägen till hemmet. Middagen

kom, qvällen kom, och ju längre det led, desto mer för-

djupa de stackars barnen sig uti ödemarken. Då blef flickan

ängslig, och satte sig ned på en låge (kullfallet träd), samt

grät bitterligen; men pojken var vid godt mod, och tröstade sin

syster så godt han förmådde. »Gråt inte,» sade han, »jag vill

bygga oss en koja; i morgon, när det blir dager, hitta vi nog

hem igen.» Sagdt och gjordt; han tog till sin yxa, och byggde

en liten koja af gran-ris; flickan aftorkade nu sina tårar, och

så blcfvo de uti skogen öfver natten.

Följande morgon begynte torpare-barnen åter sin färd;

men kunde lika litet finna vägen som dagen förut. När de nu

vandrat både länge och väl, blef flickan trölt, och satte sig ned

samt grät bitterligen. »Gråt inte,» tröstade brodern, »dagen är

lång, och vi komma väl hem innan sol går i skog.» Flickan

sade: »jag orkar inte gå längre, jag är så hungrig, så hungrig.»

Men pojken höll sig vid godt mod och menade, han skulle väl

finna bot för den sorgen. Han bad nu sin syster stadna qvar,

medan han gick bort, för att skafla dem någon föda.
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När pojken hade vandrat en stund, kom han till en liten

rödja; midt på rödjan var en stnt^a , livars tak bestod af bara

korffW. l>å blef han glad i sinnet och smög sig allt när-

mare, för att se om han kunde komma åt den sköna maten.

[ngeatiog bördes af, och pojken dristade slutligen krypa upp

på stugans tak. Vid del han nu tittade ned genom rök-hålet,

blt-f lian varse en gammal jätte, som bodde derinne tillika med

sin buttra. M ville pojken begifva sig bort; men resen

märkt'' buller och ropade med bard stämma: »hvem är det

s.iui prasslar på mitt tak?- Pojken svarade, med späd röst:

bara en liten , liten fogel.' »Ja så,» brummade jätten, »då

kan du ingen skada göra.» Pojken tog nu en knippa korfvar

och sprang QMtigt bort till sin syster, som under tiden med

stor ångest och räddhåga afbidat hans återkomst.

Det led så några dagar, utan att de begge syskonen

erforo någon brist, ehuru de icke kunde finna väg utur öde-

marken. När nu matförrådet var allt, måste pojken åter gifva

sig å stad att skälla mera. Han smög sig derföre fram till

jätte-stugan, bvars tak bestod af bara korfvar, och kröp sakta

upp på taket. Men jätten hörde buller, och ropade med barsk

stämma: »hvem är det, som prasslar på mitt tak?» Pojken

svarade med späd röst: 'bara en liten, liten fogel.' »Jaså,»

brummade jätten, »då kan du ingen skada göra.» Pojken tog

derefter en knippa korivar, såsom förra gången, och sprang

hastigt bort till sin syster, som med oro bidade huru hans

färd månde aflöpa.

Bitar någon tid skulle pojken åter begifva sig bort att

skallä föda åt sig och sin syster. Denna gången ville flickan

följa med, för att se huru han bar sig till. Pojken nekade

län-e till hennes begäran, och menade det vore bättre han gick

allena. Men s\stern var enträgen, och, såsom det plägar gå

i slikt fall, fick bon slutligen råda. När de nu kommo till

jätte-stujan, bbf flickan rädd och begynte gråta. »Ah! tig,»

tröstade brodern, »du skall få se det är icke så farligt.» Han

kröp derefter upp på taket och kastade korfvar till sin syster,

som stod nedanföre. — När jätten hörde buller brummade han

såsom förut: »hvem är det, som prasslar på mitt tak?» Poj-
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ken svarade med gäll röst: 'bara en liten, liten fogel.' Men
nu kunde flickan icke återhålla sitt löje, utan skrattade högt:

»Hi, hi, hi.» Då blef pojken rädd och ville skynda bort; men
halkade i detsamma, bröt hål på taket, och damp hufvudstupa

genom öppningen. När flickan märkte denna olycka, blef hon

högeligen förfärad, och flydde hastigt tillbaka in i skogen.

»Jo, nu ser jag hvilken liten fogel du är», sade jätten, vid

det pojken föll ned genom stugu-taket. Han talade derefter

till sin hustru och sade: »Mor! tag pilten och göd honom väl,

att vi kunna få oss en god stek någondera dagen.» Jätte-

qvinnan gjorde såsom hennes man hade tillsagt, grep pojken

och innestängde honom i en stuga. Här fick han nötkärnor

och söt mjölk, så mycket honom lysste äta, och blef snart

starkare och frodigare äu han tillförene hade varit.

Det led så någon tid bortåt, och jätten ville veta om poj-

ken ännu var tillräckligt gödd. Han gick derföre till stigan och

ropade, att pojken skulle räcka fram sitt finger. Men denne

anade oråd, och räckte i stället fram en träd-pinne. Jätten tog

derpå, och tänkte att pojken ännu måtte vara mycket mager,

efter som han kändes så hård i hullet. Tussen gick nu till

sin hustru och sade, att pojken skulle få dubbelt mera nöt-

kärnor och söt mjölk än tillförene; såsom ock skedde.

Några dagar derefter gick resen åter till stigan, för att

spörja om pojken ännu var tillräckligt fet. Denne räckte

fram en träd-pinne, såsom förra gången. Tussen undrade

högeligen, att pojken hade så ringa hull, och blef mycket

misslynt på sin hustru. Men jätte-q\innan undskyllade sig

och menade, att det föga lönte mödan ytterligare göda poj-

ken, eftersom han ändock aldrig blefve fet. Jätten sade: »om

det är såsom du säger, vill jag redan i dag fara bort och bjuda

våra fränder till gästabud. Du kan emedlertid elda ugnen och

tillreda steken.» Delta tycktes käringen vara ett godt råd, och

hon lofvade göra såsom hennes man hade sagf. Derefter

sadlade jätten sin gångare, och red sina färde.

När tussen hade farit bort, upptände käringen en stor eld

och gjorde ii^nen mycket varm. Hon hemtade så pojken ifrån

stigan, och lät honom sätta Big pl bröd-spaden, för att skjutas
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in i ugnen. Men pojken märkte alt del gällde lians lif, och

föll deifSre sed byarje gång käringen rattade i crissel-skaftet.

Jätte-qvinnan härmades öfvcr en sådan oskicklitjbet; men poj-

ken undsk vilade sig, det han icke rätteligen naste huru han

skulle sitta. »Mor!» sade han, »sätten eder sjelf på bröd-

spaden, så torde jag kunna lära mig.s Qvinnan gjorde såsom

han had, och satte sig med krökt nus på grisslan. Genast

% ir pojken tillreds, fattade grisselskaftet, och skjutsade käringen

in i den glödheta ugnen. Detta biel jätteqvionanfl bane.

När jätte-qvinnan var död, samlade pojken skyndsamt ihop

hvad mat han kunde finna i huset, och gick derefter att upp-

söka sin syster. Han fann henne i den lilla ris-kojan, och

kan hvar man väl tänka hvad glädje det blef, när de träf-

fades, som aldrig mer trodde sig skola återse hva. andra.

Men Hickan hade under tiden lifnärt sig af de korfvar, h vilka

pojken kastat ned ifrån taket, den gången han blef fast hos

jätten. Nu tänkte hon, att hennes broder var längesedan upp-

äten, och sjelf hade hon hela långa tiden bara gråtit för hans

skull.

M> dan allt detta timade återkom jätten ifrån sin färd,

och undrade att hans hustru icke gick honom till mötes,

såsom hennes sed var. »Men», tänkte han för sig sjelf, »hon

har väl så mycket bestyr med gästabudet, att hon icke kan

komma ifrån.» Jätten steg nu af hästen och gick in; men

käringen syntes ingenstädes. »Kanske», menade resen, »har

hon gått till skogs; jag vill emedlertid titta på steken.» Vid

det han nu öppnade ugns-luckan, se, då satt hans egen hustru

strkt och brand i ugnen; men den illmarige pojken hade flytt

sin kos. När jätten såg detta och förstod huru allt hade till-

gått, vardt han så harmsen, att hans hjerta sprack och han

nedföll död vid eldstaden.

B gra dajjar derefter var torpare-bamens matförråd till

ända. Då öfverlade pojken med sig sjelf, att han väl borde

gå och se huru det stod till hos jätten. Den gången fick Hic-

kan lik\äl inte följa med. När pojken nu kom Ull jatte-stugan,

kröp han helt ><akta upp på taket, och spejade ned genom rök-

fånget. Hen bven kan tro huru glad lian blef, när lian såg jätten
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ligga död på ugnshällen. Pojken sprang nu till sin syster och

förtäljde henne dessa tidningar. Derefter gingo torpare-barnen

tillbaka, och borttogo allt silfver och annat gods, som jätte-

folket hade egt. Men på andra sidan om jättens stuga funno de

en stig, som ledde genom skogen. Denna följde de och kommo
sålunda lyckligen åter till sin fader. Sedan var jag inte med längre.

B. Stngcrn, Ijnmrs tak bestou" nf bara ostar.

Ifrån Upland.

Långt borta på ett berg uti skogen bodde en elak troll-

packa, som tyckte mycket om att äta barna-kött. Hon plä-

gade derföre betäcka sin stuga med ostar, för att dymedelst

locka små gossar och flickor, hvilka vandrade omkring i nej-

den. Men när hon fick fast några barn, stekte hon dem i

ugnen och åt sedan upp dem.

Nära derintill bodde en fattig torpare, som hade en son

och en dotter. Som det nu var knappt om mat i huset,

sade torparen en dag till sina barn, att de skulle gå ut i

skogen och plocka bär. Syskonen gingo, och kommo slutligen

till det höga berget. Här fingo de se en stuga, hvars tak

bestod af bara ostar. Då höllo barnen råd med hvarandra,

och öfverlade att de gerna ville äta något af de sköna ostarne.

Pojken skulle nu försöka sin lycka, och kröp sakta upp

på taket. Men när troll-käringen hörde buller, ropade hon:

»Hvem är det, som knaprar på mitt tak?» Pojken svarade

med späd röst: 'det är bara Guds små änglar, Guds små äng-

lar.' — »Knapra då i frid!» genmälte trollpackan. Pojken grep

så en hop ostar, och kom derefter oskadd igen till sin syster.

Andra dagen gingo torpare-barnen åter till berget; men

nu ville flickan nödvändigt följa sin broder till trollpackans

stuga. Pojken lade sig deremot; men det halp icke. När de

nu kommo upp på stugu-taket och begynte plocka af de sköna

ostarne, ropade troll-käringen: »hvem är det som knaprar på
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mitt tak?» Pojken svarade mod spät) stiimma: »det är bara (iuds

små änglar, fiiids små änglar.» 'Och jag, jag', tillade Hickan.

Dl fick trollpackan makt öf\er de begge barnen, sä att takel

brast sönder, och de fullo hufvudsttipa nod i stugan.

»Ja det är visst och sannt , att j aren vackra Guds sma

änglar», sade käringen, när barnen trillade ned genom taket.

Bon lade till: odet var bra, nu får jag mig en god stek.» Någon

stund derefter sporde hon: »huru slaglar eder mor sina svin?»

'Jo, hon sticker dem med en knif, sade flickan. »Nej», rättade

brodern, »hon lindar en knippa blår om deras hals.» — 'Så

vill jag också göra', mälte troll-käringen. Hon rullade nu till-

sammans en knippa blår och lindade om pojkens hals, hvarvid

denne föll till marken, såsom hade han varit död. »År du nu

död?» frågade trollpackan. 'Ja', svarade pojken. »Nej», återtog

käringeH, »du är väl inte riktigt död; ty då skulle du icke

tala.» Pojken genmälte: 'jag talar, derföre, att min mor alltid

hade en sed att inte slagta sina svin, förr än de blifvit gödda.»

— »Så vill jag också göra», sade trollpackan.

Käringen tog nu de begge barnen och innestängde dem i

en stiga. Någon stund derefter sporde hon: »huru göder er

mor sina svin?» 'Med draf och dränk', sade flickan. 'Nej',

rättade pojken, 'hon göder dem med nöt-kärnor och söt mjölk.'

— »Så vill jag också göra», mälte trollpackan.

En dag gick käringen till stigan, för att se om barnen

voro vid godt hull. »Sticken ut fingret,» ropade hon, »att jag

må känna om j aren nog gödda.» Flickan gjorde såsom kärin-

gen hade sagt; men pojken sköt henne hastigt undan, och

räckte i stället fram en träd-pinne. Trollpackan kände derpå,

och sade: »J aren mycket för magra, jag vill göda eder ännu

någon tid.» Hon gaf dem derefter dubbelt så mycket nöt-

kärnor och söt mjölk som tillförene, så att de hade långt mera
deraf än do mäktade förtära.

Kfter några dagar gick käringen åter till stigan, for att

pröfva om syskonen voro tillräckligt bulliga. »Sticken fram ett

finger», ropade hon, »att jag må känna edert hull.» Pojken

räckte nu fram en kål-stjelk, som han funnit i stigan. Troll-

packan skar deruti med sin knif, och tänkte så att barnen

2
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voro mycket feta. Hon tog dem dereftcr med sig till stugan,

hvarest ugnen var eldad och allting redo för att steka dem.

Nu sade trollpackao, att någon af syskonen skulle sätta

sig på bröd-spaden. Da giek Hickan fram och ville göra såsom

käringen hade sagt; men pojken stötte henne undan, och satte

sig sjelf i stället. När så trollpackan skulle skjuta honom in

i ugnen, skickade han sig mycket drumlig, och trillade ned

bvarje gång käringen fattade i grissel-skaftet. Trollpackan blef

storligen misslynt häröfver; men pojken var illmarig, och bad

så innerligen vackert att hon sjelf ville sätta sig på bröd-

spaden och visa honom, så skulle det nästa gång lyckas bättre.

Käringen gjorde elter hans begäran och satte sig på grissbin;

men pojken var genast tillreds, fattade skaftet, sköt hexan in

i ugnen och stängde ugns-mynningen.

Torpare-barnen togo nu allt g"ds, som fanns i stugan, och

återvände glada till sin fader. Men jag vet icke förvisso, om
trollpackan ännu är tillräckligen stekt, ty knappast lärer någon

hafva öppnat ugns-luckan för att se derelter.

• tnmiirknintjar.

1. En annan uppteckning ifrån Upland afvikcr endast i

sjclfva inledningen, som förtäljes lika ined livad som förekommer

i Sagan om »Pojken, som frälste sina bröder ifrån Jätten».

2. Uii en ofverlemning ifrån Östergötland, bar

redan förlorat hela sitt ursprungliga skaplynne. De handlande

personerna äro här tvänne gossar, af h\ilka den ene, Truts,

timmermannens son, är slygg och elak; men Pehr, prestens son,

är god och beskedlig. Truls blir stekt och uppäten af en troll-

käring, hvars sluga år öfrertSckt med go-rån; men Pehr räddar

sig genom samma list, som barnen i den ofvan meddelade sagan.

5. En annan, likaledes yngre ofverlemning af närvarande

Saga är scrskildt tryckt i Stockholm, 1825, o. fl. st. under titel:

»Den slckla Trollpackan», och finnes bearbetad, uti Ham-
Yännen, Jul-gåfva för snälla Barn. Gtflc, 1840, ss.

47—51.
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3.

pojken, som stal Jätttltfl Dnv-Qvipar.

Fi.rckommcr pä Xorska lins åJEJ#BKSBfl orli J. Mob, Norske
Polkeereotyr, Decl. F. No t, ss. i — 7, »Qfn Askqtot, gom stjäl

TtoUett s. irun.h r Sengeteppe o>/ Guldharpea. — På KngcKka,
uti Tabarts Fairy Tales, m. fl. dy I. saml., under öfverskrift: »Jack

nu! the Bianstalk».

A. Sumroct, <!5nlb-l)önoi*na, (*5nlb-lnktnn oel)

(Dmlo-ljarpnn.

Ifrån S. Småland.

Del var en gåns en fattig torpare, som hade tre söner.

De beggé äldsta följde sin fader i skog och mark, samt voro

bono(n till bist&nd \id lians arbete; men den minste pojken

höll silt hemma lios mor, och lialp henne i hennes sysslor.

Härigefl >m blef han ringa aktad af sina bröder, och de gjorde

honom oratt, när och livar de förmådde.

I ».'t baade nig efter någon tid att torpare-folket dog, och

de tre sönerna skulle skifta sitt arf. 1)3 dek, såsom livar man
\iil kan tänka: dt- iildre bröderna togo det som var af något

Tärde, och lemnada Intet åt sin yngre bror. När nu allt annat

var skiftadt, återstod endast ett gammalt söndersprucket deg-

trig, som ingendera ville ^ua. 1 >Tr sade en af bröderna: »det

gamla trlget kan vara lagom åt vår yngste bror; han bakar

och ilabbar så gerna.» Pojken tänkte väl, att detta var en

ringa arfvedel; men han måste låta si^ nöja. Efter don dagen

tycktes honom lik\äl icke godt att dväljas i hemmet; han l^

derfÖre afaked ifrån sina bröder, och drog ut i verlden för att
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pröfva lyckan. När han nu kom till sjöstranden, dicktade han

sitt tråg med dref, och gjorde deraf en Jiten hat, vid hvilken

han fastade tvänne käppar såsom åror. Derefter rodde han

sina färde.

När pojken hade farit öfver sjön, kom han till en stor kungs-

gård. Han gick in och hegärde få tala vid konungen. Denne

sporde: «hvad är din ätt och ditt ärende?» Pojken svarade: 'jag

är en fattig torpareson, som i hela verlden icke eger någon-

ting, utom ett gammalt degtråg. Nu har jag kommit hit för

att söka tjenst.' Da* konungen hörde detta, log han och sade:

»visserligen har du ett ringa arf; men lyckan vänder sig

ofta underligt om.» Pojken blef så upptagen ibland konungens

små-drängar, och var af alla väl liden för sin djerfhet och

hurtighet.

Nu hör förtäljas, att konungen, som rådde Öfver kungs-

gården, hade en enda dotter. Hon var både vän och vettig,

så att hennes skönhet och förstånd vidt omtalades öfver landet,

och friare kommo ifrån både östan och vestan för att begära

henne. Men prinsessan gaf dem alla nej, med mindre de

kunde bringa henne till brudgåfva fyra goda gripar, h vilka egdes

af en jätte på andra sidan sjön. De dyr-griparne voro: ett

gyllene svärd, tu guldhönor, en guld-lykta och en harpa af

guld. Många kämpar och konunga-söner hade dragit bort för

att vinna dessa kostbarheter; men ingen kom tillbaka, ty

jätten grep dem alla och åt upp dem. Sådant tycktes konungen

illa vara; han räddes, det hans dotter skulle få lefva utan man,

och han sjelf aldrig få någon måg, som kunde ärfva riket.

När pojken hörde talet härom, tänkte han vid sig sjelf,

alt det väl vore värdt ett försök att vinna den fagra konunga-

dottern. I sådana tankar gick han en dag inför konungen och

anmälte sitt ärende. Men konungen blef vred och sade: »huru

vill du, som är en ringa svenn, tänka utföra det, som ingen

kämpe hittills mäktat.» Pojken stod likväl fast vid sin mening,

och bad om orlof att försöka sin lycka. När nu konungen såg

hans dristighet, lät lian fara sin vrede och gaf honom orlof.

Han tillade: odet galler ditt lif, och jag ville ogerna mista dig.»

Så samlaladt skiljdes de ifrån hvarandra.
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Pojken gick nu till sjöstranden, uppsökte sin båt, och såg

I om den på alla sidor. Derefter rodde han tillbaka öfver sjön,

och lade sig på lur invid jättens stuga. Han blef der om

natten. Men om morgonen, innan dager var ljus, gi<k resen

;n loge och tröskade, så att det dönade i bergen vida om-

kring. När p>jken förnam detta, plockade han en hop små-

stenar i sin väska, kröp upp på taket och gjorde ett litet hål,

så att han kunde se ned. Jätten plägade alltid bära sitt gyllene

1 \id sidan, och svärdet hade en sa underlig egenskap,

att det kliriLMdc bögt-, hvarje gång han blef vred. När nu tussen

tröskade som bäst, kastade pojken en liten sten, så att den

föll på svärdet, hvanid detta gaf en stark klang. »Hvarför

klingar du,» sade jätten misslynt, »jag är ju icke vred?» Han

tråkade åter; men rätt som det var, klingade svärdet om igen.

Jätten tröskade ånyo, och svärdet klang för tredje gången. Då

biel resen otålig, hakade af sig bältet, och kastade svärdet ut

in loi:e-dörren. »Ligg der», sade han, »till dess jag slutat

milt tröske.,) Men pojken bidade icke, utan kröp hastigt ned

ifrån taket, grep tussens gyllene svärd, sprang till sin båt och

rodde öf\er sjön. Här gömde han sitt byte, och gladdes, att

hans ähentyr så väl aflupit.

Andra dagen fyllde pojken sin väska med korn, lade en

knippa linde-bast uti båten, och begaf sig åter till jättens stuga.

Nif han nu legat en stund på lur, fick han se, hvarest jät-

tre gullhönor yin^o vid sjöstranden och bredde ut sina

fjädrar, så att det glimmade fagert emot solen. Genast var

han åter framme, lockade guldhönorna så sakta, så sakta, och

matade dem med korn ur sin ^ä>ka. Allt som fåglarne åto,

drog pojken sig närmare emot vattnet, och till slut voro alla

-uldhönorna samlade i hans lilla båt. Då sprang han ha-

till, sköt ut båten i vattnet, och band guldhönorna med
linde-bast. Derefter rodde han sk\nd$amt sin kos, och gömde
sitt rof< på andra landet.

Tredje dagen lade pojken en hop saltst\cken i sin skinn-

piska, och färdades åter öfver sjön. När det led emot natten.

märkte bin huru röken hvirflade öfver jättens stuga; och

dömda han deraf, att jätte-qvinnan vu sysselsatt atl laga mat.
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Pojken kröp nu upp på taket, spejade genom rökfånget och

såg, hvarest en mycket stor gryta stod öfver elden och kokad»'.

Då tog lian saltstycken ur sin väska, och lät dem efterhand

falla uti grytan. Derefter smög han sig ned ifrån taket, och

afhidade hvad hända skulle.

När det lidit en stund, lyftade jätte-käringen sin gryta af

elden, öste upp gröten och ställde fatet på bordet. Jätten var

hungrig och började genast äta. Som han nu smakade gröten

och kände att den var salt och bitter, steg han upp och biel'

mycket vred. Käringen undskyllade sig, och menade att gröten

var god; men jätten bad henne sjelf taga deraf; honom lysste

icke vidare äta hennes anrättning. Käringen skulle nu smaka

gröten, men grinade dervid rätt illa; ty så elak mat hade hon

aldrig lagat tillförene.

Jätte-qvinnan hade nu ingen annan råd, än att koka ny

gröt åt sin husbonde. Hon fattar derföre ämbaret, rycker

guld-lyktan ned ifrån väggen och springer hastigt till brunnen,

att hemta vatten. Som hon nu hade satt lyktan ifrån sig

på brunns-karet, och lutade sig ned för att vinda upp vatten,

var pojken framme, fattade käringen i fötterna, vräkte henne

hufvudstupa i brunnen, och grep den fagra lyktan. Derefter

flydde han sin kos, och kom lyckligen öfver sjön. Emedlertjd

satt jätten och undrade, att hans hustru dröjde så länge borta.

Slutligen Liiek han ut för att se efter; men ingen syntes, endast

ett doft plaskande höides ur brunnen. Nu förstod jätten, »let

hans hustru faliit i vattnet, och halp henne med stor nöd äter

upp på det torra. »livar är min guld- lykta?» ^ar tussens

första spörsmål, sedan käringen något kon. mit sig före. »Jag

\et inte,» svarade jätte-qvinnan, »men det tycktes mig att nå-

gon gi<p mig i fötterna och kastade mig i brunnen.» Då blef

jätten illa till mods och sade: 'tre af mina kostbarheter äro

redan sin kos. Nu har jag int<H qvar, utom min guld-harpa;

men den skall han slippa, den tjufven, hvem han ock är. lag

vill läsa harpan inom tolf låsar.'

Medan detta timade hos resen, satt pojken på andra lan-

det och gladde sig, alt allting hade aflupit så väl. Men nu

återstod det svåraste, att vinna jättens gyllene harpa. Pojken
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eftersinnade länge livad här var att rida; men han kunde icke

finna någon ut\ii_'. Han beslöt dérfore att fara öfvrr sjön till

jättestugan, och der afbida In ad lagenhet kunde yppa Mg.

Sagd) '« Ii L'i"rdt; pojken rodde öf\er sjön och lade sig på

lur. Men huru det nu bar till, var jätten väl på sin vakt,

hlef [i ijken varse, samt spram.' hastigt fram och grep ho-

nom. >.Så har jag dig nu, din tjuf,» sade jätten förgrymmad,

odet är ingen annan in du, som stulit mitt svärd, mina tre

guldhönor och min (gyllene lykta.» PS blef pojken rädd; ty han

trodde att bana sista stund var kommen. Han svarade ödmjukt:

'låt mig behålla lifvet, kära Kar! jag skall aldrig komma här

mera.' oNej», genmälte jätten, >;det skall gå dig, såsom det

gått de öfriga. Ingen slipper lef\ande ur mina händer. » Ilesen

lät sa innestänga pojken på en stiga samt gaf honom nöt-

kärnor och söt mjölk, att han måtte blifva väl gödd, innan han

skulle sla-t.i j (»ill uppätas.

Pojken satt nu fången, åt och drack och gjorde sig goda

Det led så någon tid hortåt, och jätten ville veta, om
han ännu var tillräckligt fet. Resen gick derlöre till stigan,

ide ett hål i väggen, och befallte pojken räcka fram ett

finger. Men denne förstod hans afsigt, och räckte i stället

fram en in -skalad ahl-pinne Jätten skar deri, så att den

i droppade utur trädet; då tänkte han att pojken

väl ännu måtte vara mycket mager, efter som han kändes

rd i hullet. Tussen lät nu gifva sin långe ännu mera

mjölk "(h nötkärn t än tillförene.

Efter någon tid gick jätten åter till stigan, och sade att

pojken >kulle sticka ut sitt finger genom !>;>rran på väggen.

Pojken läckte nu fram en kålstjelk, och jätten skar deri med

mii knil. I>;'i menade tussed att hans fånge månde vara till-

räckligt gödd

,

#
eftersom han hade så löst hull.

När in >rL'"iien kun, sade jätten till sin hustru: »Mor, poj-

ken är väl let, tag honom derföre och stek honom i ngnen.

Bmedlertid vill jag fara hört, och bjuda våra fränder på ^äsla-

bud.n Käringen lofvade göra såsom hennes man hade sagl

Hon elda. le s,'i ugnen mycket varm, och grep pojken för alt

>teka honom. ..Satt dig på käk-spaden!,, sade jätte-gumman;



24 POJKFN, SOM STAL JÄTTEVS I)VR-GR!I>aB.

pojken gjorde så. Men vid det käringen ljftade på grissel-

skaftet, tumlade han alltid ned, och så gick det väl tio

gånger. Slutligen blef jätte-qvinnan vred, och bannades öfver

hans oskicklighet; men pojken ursäktade sig, det han icke

visste huru han rätteligen borde sitta. »Vänta, jag vill lära

dig», sade käringen och satte sig sjelf på grissel-spaden, med

krökt rygg och hopdragna knän. Knappast hade hon väl

kommit dit, förr än pojken var till hands, fattade skaftet,

skjutsade käringen in i ugnen, och tillslöt ugns-munnen. Der-

efter tog han jätte-qyinnans skinn-pels, stoppade den med halm

och lade på sängen, grep så jättens stora nyckel-knippa, öpp-

nade de tolf låsarne, knep den fagra gull-harpan, och ilade ned

till sin båt, som stod gömd i vassen vid sjö-stranden.

Efter någon stund kom jätten hem igen. »Hvar kan väl

mor vara», tänkte han vid sig sjelf, när hans hustru icke

syntes till; »jaså, hon har lagt sig att hvila en stund, det

kunde jag väl tänka.» Men huru länge käringen nu sof, ville

hon likväl icke vakna, ehuru gilles-gästerna snart voro att för-

vänta. Jätten gick nu att väcka henne och ropade: »vak upp,

mor!» Men ingen svarade. Han ropade andra gången, men ännu

intet svar. Då blef jätten misslynt, och ruskade häftigt på

skinn-pelsen, som låg i sängen. Nu först märkte han, att

det icke var hans gumma, utan en halmkärfve, hvaröfver

man, dragit hennes kläder. Vid denna upptäckt begynte tus-

sen ana orad, och sprang att titta efter sin gyllene harpa.

Men nyckel-knippan var borta, de tolf låsarne öppnade, och

guld-harpan sin kos. Och när han slutligen gick till ugns-

luckan för att skåda gäsfabuds-maten, se! — då satt hans egen

käring stekt i ugnen, och grinade emot honom.

Na blef jätten utom sig af harm och vrede, samt rusade

ut för att hämnas på honom, som vållat all denna ofärd. När

han kom till stranden, såg han hvarest pojken satt i sin båt

och lekte på harpan; men harpo-slagen ljödo öfver vattnet,

och de gyllene strängarne glimmade fagert emot solen. Jätten

sprang nu i sjön, för att gripa pojken; men der var för

djupt. Han lade sig då vid landet och begynte dricka, för

att tömma ut vattnet. Vid del han drack med all makt, blef
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der ett sådant ström-drag, att den lilla båten fördes allt när-

mare och närmare in emot landet. Men just som jätten skulle

taga den fast, hade han druckit för mycket, så att han sprack.

Detta vardt tussens hane.

Jätten blef nu liggande död vid landet; men pojken rodde

tillhaka öfver sjön med stor lust och glädje. När han kommit
till stranden, kammade han sitt fagergula hår, drog dyrbara

kläder uppå, band jättens gyllene svärd vid sidan, tog guld-

harpan i ena handen och guld-lyktan i den andra, lockade guld-

hönorna efter sig, och trädde så utrustad upp i salen, hvarest

konungen satt öfver bord med sina män. När konungen fick

se den raske ungersvennen, gladdes han i sin håg, och skådade

honom med blida ögon. Men pojken gick fram för den fagra

konungs-dotren, helsade henne höfviskt, och nedlade resens

dyrgripar framför henne. Nu blef en stor fröjd öfver hela

konungens gärd, att prinsessan hade vunnit jättens dyrbarheter,

och dertill fått en fästeman så fager och båld. Konungen lät

derefter fira sin dotters bröllopp med stor ståt och gamman;
men när den gamle konungen dog, blef pojken tagen till konung

öfver landet och lefde der både länge och väl. Sedan var jag

inte med längre.

%/M.nnt iifliningar.

i. I Runa, En skrift för Fäderneslandets Foin-
\ finner, utgifven af Kiciiard Dybeck, Stockb. 1843, Haft. IV,

">. meddelas en »folk -sägen» ifrån Dalsland, hvilken har
lika inledning med sagan om »Pojken, som frälste sina bröder

ifrån Jällcn» (Iivarom mera framdeles); men i fortsättningen visar

sig vara ett sido-stycke till vår här anförda berättelse. Den Dals-

låodska folk-sägnen eger följande lydelse:

En man hade åtla söner. Den yngste ibland dem hette Roll.

De gåfvo sig ut i verlden alt vandra, och kommo till jättens

stuga,] hvarest ingen fanns hemma utom jättcsan (jättens hustru).

1'ujkarne bådo få låna hus öfver natten, hvartill jältesan svarade:

»får väl se, när fader jätte kommer hem.» Efter någon slund
kom fader jätte. Han biföll pojkarnes begäran, tilläggande: »det

\ar In, nu Ii vi lä-.lmän åt väia sju döttrar.»

Om qvällen, när alla hade lagt sig,' kröp Koll i en vrå o< h

lyssnade till jättena och jällesans samtal. De öfverlade, att dr

skulle döda pojkarnc, sedan dessa hade fallit i sömn. För all i
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mörkret kunna skilja dem ifrån sina egna barn, liade jätteson satt

mössor på pojkarnes hufviulen och bundit hucklä'n (hufvudkläden)

på flickornas. Men Koll smög sig fram ur vrån, och satte mös-

sorna på jättebarnen och bucklå'na på sina bröder. När nu jätten

sleg upp om natten för att slå ihjel pojkarne, dödade han i stället

sina egna barn. Men Roll väckte sina bröder och sade: »gån!

du bafrer jag frälst eder.» Jlan tog derefter jättens käpp, med

hvilhen man kunde gå öfver rinnande vatten, och sa flydde

pojkarne sina färde.

När Koll och hans sju bröder länge hade vandrat omkring,

kommo de slutligen till en kungsgård. konungen, som rådde

ölver kungsgården, sade till Koll: »skaffa mig jättens guld t&cke,

så skall du lå min yngsta dotter.» Roll lofvade försöka, allenast

man ville gifva honom ett rep. Han erhöll ett sådant. Då band

han vid repets ända en lång krok, begaf sig derefter till jättens

stuga, klef upp på taket, nedsläppte repet genom en springa, och

vindade så upp det fagra guld-täcket. Mun när jätten märkte, alt

hans guldtärke var borta, ropade han: »Roll! har du tagit mitt

guldtäcke?» Roll svarade: 'ja men, kära faff — Han begaf sig

derefter till konungen, och öfverlemnade det kostbara täcket, såsom

han hade ullofvat.

Konungen sade till Roll: »nu måste du skaffa mig jättens

Jul-galt.» Roll lofvade försöka. Han tog så en kolla (ämbar) , lade

svin-bär deruti, 01 h lockade galten med sig till konungen. Andra

dagen hördes jätten ropa: »Roll! har du tagit min julgalt?» Roll

svarade: ja men, kära lår!'

Konungen sade åter till Roll: »du måste skaffa mig jättens

lyse-lrä, .som lyser öfver sju konunga -riken.» Roll lofvade

sitt bästa orh begaf sig till jätten. Om natten kom jättesan ut ,

för att mjölka kon, och ställde 1\ se-trädet bredvid sig. Da \,u

Roll framme, tog trädet, och ville sju inga bort öfver ån: men

jätten kom, och grep både Koll och lyse-trädel.

Roll skulle nu dödas; men i detsamma kom jättens son och

bjöd sin fader pä barns-öl. Jätten ursäktade sig, alt han hade

annat göra; sluteligen gick han. Jättesan blef hemma och eldade

ugnen sju gänger hetare än vanligt, for att steka Roll. .När nu

Ugnen blifvit varm, sade pojken: »kära mor! ser ni de sju sljer-

norna i Ugnen?» Jättesan tittade dit, men i detsamma skjutsade

Roll henne in i ugnen, Och kastade en halm-kärfve efter henne.

Koll begaf sig nu med hast ut pft sjön; jätten och hans son

kommo och satte efter. När de icke kunde hinna honom pa annat

sätt, försökte de »sluka upp» sjou. Vid (lagningen var der ganska

litet vatten qvar. Då pekade Koll på den uppgående solen och

sade: »ser J sådan graun jungfru da borta!» Jätten och hans son
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Utlade ditj och sprncko begge två. Men Hull kom till kungs-

gården, och fick konungen* yngsta dotter.

U. En öfverlemning ifrån S. Småland förbinder likaledes

nlrvarande saga med berittelsen om »Po/ften, som frälste sina

brodir ifrån Jdlten.n Efter en inledning, bvartill vi framdeles

återkomma, lyder nämnda uppteckning sålunda:

Sedan Raskargod frllsa! sina sex bröder ifrån troll-qvmnan

ocli fört dem hem, bad lian >in fader OID orlof att åter vandra

ull berget -Men konungen råddes för trollen, ocli förbjöd sin son

strängeligen all tillfoga dem någon ytterligare skada eller olag.

Konunga-sonen frågade lik\äl föga efter sin falers bud, oeh beslut

inDU en gång draga bort och gäckas med den elaka ti oll-konan.

Raskargod gal sig nu på \äg och kom till berget, just når

troll-qvinnan skulle tvätta sina linne-kläder, som blifvit mycket

blodiga om natten, när hon skar halsen af sina sju döttrar. Sven-

nen giek fram, helsade och sporde, om han fick hjclpa till vid

bennes- arbete. När trollpackan kände igen honom, döljde hon

sin uede och gaf många fagra ord, på det hon skulle fa konunga-

sunen i sitt våld. Raskargod bistod henne derefter att tvätta klä-

der. .Va det så lidit någon stund bad trollpackan honom ömsa

vatten i den stora grytan, medan hon sjelf gick åt skogen att

liemt.i ved. Raskargod lofvad isoin honom var sagdt. Men
når karingen var borta, slog han smuts och sot i grytan, samt

»tänkte deial på kläderna. Derefter tog han allt gods som han

kunde finna, och gick, med hjelp af sin trollstaf, skyndsamt bort

utser elfven.

N.ii Ii ni kommit till andra stranden, återvände troll-qs innan

Otur skogen och såg hvad skada han hade gjort på hennes byk. Då
ropade hon: »Haskargod, är det du som tagit mitt silfver och

guld, oeh (örderfvat mina granna kläder?» Raskargod svarade:

'ja, kiia mor! det har jag gjort.' Raringen sporde: »kommer du

ma igen? Konunga-sonen genm&lte: 'ja visst, kära mor!' — Der-

efter drog prinsen hem till sin fader. Men när konungen liek

spörja h.ms olydnad, vardt han vred, och bannlyste Raskargod

öfVer hela .sitt rike, så att prinsen måste söka tillllykt djupt in i

n, hvarest han träffade en fattig enka, som gaf honom hus

och herbcrge.

Del led så Dågon lid lnnl.it, oeh konunga-sonen kände en

stor last att ännu en gång besöka troll qvinnan. Han gaf ä ig

derföre på väg, och blef väl emoltagen i berget, lin dag sade

tio|l4 oii.m. att hon \ille fara bort Ocb lielsa pi -.111 syster, som
bodde km.,' våg derifrån. Råringen for, oeh Raskargod stadnade

ensam rprar. I>i begynte prinsen att noga genomsöka bei-gel på
du sidor, intill dess ban fann rit iiori rum, som vai ufverfulll
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med guld, silfver och annan rikedom. I berga-salen låg jemväl

en stor bok, hvarest funnos upptecknade namnen på de troll,

hvilka voro döda och efterlemnat gods i sina berg. Raskargod tog

den stora boken och allt godset, och forsedan tillbaka öfver elfven.

?iar lian nu var kommen till andra stranden , återvände troll-

qvinnan hem. Hon ropade: »Raskargod! är det du som tagit

mitt silfver och guld?» Konunga-sonen svarade: ja, kära mor!

det har jag gjort.' Käringen sporde: »kommer du mer igen?»

Raskargod genmälte: ja visst, kära mor!'

Prinsen erhöll nu skepp och folk af sin fader och seglade

till Engeland, hvarest han vann konungens dotter. Derefter utru-

stade han fyra stora skepp, och drog bort att uppsöka de berg,

hvilka stodo omtalade i troll-boken. Han fick sålunda en stor

rikedom. Men i det sista berget fanns en sal, hvarest trollen

förvarade sin föda. Det förtäljes, att nämnda visthus var fullt,

icke med mat, utan med ben efter ormar, paddor och andra krä-

lande djur, hvilka runnit utför berget, men icke förmått komma
upp igen.

Raskargod förlikte sig slutligen med sin fader, lönade rikligt

denfattiga eukan som gifvit honom hcrberge, och återvände till

Engeland, hvarest han slog sig till ro samt lefver och mar väl

ännu i da".

B. (SmlMgktan, 0nlu-bochcn oelj (£uledsen.

":i S. Smaland.

Det var en gång en fattig enka, som hade tre söner. De

begge äldsta gingo ute på arbete, för att skaffa sig uppehälle.

Hemma voro de likväl tiil föga gagn; emedan de sällan gjorde

sin mor till viljes, chvad hon ock sade. Men den yngste poj-

ken höll sig alltid i huset, och bistod den gamla enkan i hen-

nes göromål. Härigenom blef han mycket älskad af sin mor;

men illa liden af sina bröder, hvilka på spe gåfvo honom öke-

namnet Pinkel.

En dag sade den gamla enkan till sina söner: »nu masten

J gifva eder ut i verlden och försöka eder lycka, bäst i kun-

nen. Jag mäktar icke längre föda eder här hemma, sedan J

kommit till ålders.» lVjkarne svarade, all de icke önskade något
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bättre, sedan det var deras mor emot, att de stadnade qvar.

De lagade sig derefter i ordning och begåfvo sig på väg, samt

vandrade en rund tid omkring, utan att kunna erhålla någon

tjenst.

Nar de länge hade färdats, kdmmo de sent om en afton

till en stor sjö. Långt ute i sjön var en ö, hvarpå syntes ett

starkt sken, såsom af eld. Pojkarne stadnade vid stranden

och betraktade det underliga skenet, samt dömde deraf, att

derstädes måtte vara meooiskor. Såsom det nu redan var mörkt,

och bröderna icke visste hvar de skulle finna herberge om
natten, öfverlade de sins emellan att taga en båt, som stod i

vassen, och fara öfver till ön att låna hus. I sådan afsigt

satte de sis i båten, och rodde öfver viken. När de nu kommo
inemot ön blefvo de varse en liten stuga, som låg vid sjö-

stranden. Pojkarne gingo ditåt och märkte, att det fagra

skenet, som lyste öfver nejden, kom ifrån en gyllene lykta,

som stod vid husets dörr. På gården utanföre vandrade en

sb>r bock med gyllene horn, vid hvilka voro fastade små
klockor, som gåfvo en fager klang, när djuret rörde sig.

Kniderna undrade mycket öfver allt detta, men aldra mest

öfver gumman, som med sin dotter bodde i huset. Käringen

var både gammal och led, men hon var präktigt klädd i en

pels eller kappa, så konstigt virkad med gyllene trådar, att

den blänkte likt klara guldet i hvarje fåll. Pojkarne kunde

nu väl förstå, att de icke kommit till någon vanlig menniska,

utan till ett Troll eller Sjö-rå.

Efter någon öfverläggning gingo bröderna in, och sågo

hvarest käringen stod vid eldstaden och rörde med en slef i

en stor gryta, som kokade öfver ärilen. De framförde sitt

ärende, och beddes få blifva der öfver natten. Men käringen

svarade härtill nej, samt visade dem hän till en kungsgård,

som låg på andra sidan om sjön. Vid hon nu talade, såg hon

skarpt på den yngste pojken, der han stod och lät sina ögon

snällt leka öfverallt i stugan. Käringen sporde: »hvad heter

du min pilt?» Pojken svarade hurtigt: 'jag heter Pinkel.'

Trollet sade: >,dina bröder kunna draga sin kos, men du skall

bida här, ty du ser mig mveket klipska ut, och hugen säger mig,
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att jag .il dig icke kan förvänta någol godt, om »In eljest

kommer att länge dväljas på kungs-gården.» Pinkel bad du

ödmjuk! all fl draga bor! med sina syskon, och lofva.de aldrig

tillfoga käringen nlgol mehn ollor olag. Slutligen fick äfven

han orlof att gå sin väg, hvaréfter bröderna skyndsamt begåfvo

sig till sin bit och färdades öfver sjön, mycket glada, att alla

tre hafva \äl ini(ls|ii|i|iii delta äfventyr.

Emot morgonen komrao pojkarne till en kungsgård, som

var större och härligare än de någonsin sett Ullförene. l>rö-

derna i.:i nu*
1

» in och begärde tienst. De begge äldsta blefvo så

stall-svenner hos konungen, och den minste erhöll Ijenst, att

vara sml-svenn hos den unge konunga-sonen. Men såsom

Pinkel var både qvick och hurtig, rann lian snart Btor ynnest

hos alla. och steg med hvarje dag i konungens cunst. Här-

öfver härmades hans bröder, och kunde illa lida. att han blef

dom föredragen. Slutligen gingo do tili rida med hvarandra,

huru do sknllo komma sin >n:;sta broder på fall. och menade,

att efter don dagen sknllo deras egen lycka främjas bättre än

Ullförene.

De begge äldsta bröderna gingo en dag infor konungen, och

förtäljde vidlyftigt om den fagra lyktan, som skon öfver vatten

och land. Po sado. att del illa höides en konung att sakna en

sa kostelic klenod. När konungen hörde detta tal, blef han

uppmärksam och sporde: vin ar finnes don lyktan och Inom

kan skaffa mig don?- Bröderna bvarade; »det kan ingen
g

utom Nilr broder Pinkel; han vet ock häst hvaresl lyktan

finnes*» Nu fick konungen Btor lust att ega don gyllene l> k-

tan. hvarom han hört förtäljas, och lät kalla ungersvenaftn.

När Pinkel kom. sado konungen: »om du kan skafla mig don

fagra guld-lyktan, som skinor öfver vatten och land. \i\\ jag

. dig till den yppersta mannen vid hela mitt hof.» Svennen

lofvade göra sitt bästa att uträtta sin herres hud. Då pi

konungen hans beredvillighet; men bröderna gladdes i sitt

sinne; t\ ile \i-s!e väl, att det \ar ott stort vågstycke, som

näppeligen skullo \äl aflöpa.

Pinkel skallar >ic on nu liten båt, och ror lönligl

viken tdl ön, hvarest troll-käringen bodde. När han kom fram
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var aftonen inne, och gumman Bysselsatl att koka t|\iills-

cröt. Bitom hennes sed v;ir. Svennen kröp sakta upp på

taket, och kastade allt emellanåt en handfull salt genom rök-

r.1ni:ot, så att den föll ned i grytan, Bom st->tl och kokade öfver

ärilen. Niir sS gröten \ar färdig och käringen skulle äta,

kunde 1 1 * »ti icke förstå hvadan den blifvit sä salt och l>itt<*i-.

Trollet blef nu myckel misslynt och bannade sin dotter, i

tanka, att denna både salt;it maten för starkt Men innu hon

m-k måtte Bpäda opp gröten, kunde den likväl icke ähis,

så bitter \ar den. Dl befallte käringen .sin dotter gl bort till

killian, som lig nedanföre kullen, och hemta vatten l<ii att laga

n\ gröt Mön Bvarade: ohuru skall Jag kunna gå till källan?

Det ir bI mörkt derute, att jag icke hittar vägen ätter bac-

ken.B 'Tag då min guld-lykta 1' genmälte käringen vresigt.

Flickan \pg den fagra guld-lyktan, Bom stod i förstugan, och

lopp hastigt bort, Kr att hemta vatten. Men vid hon lutade

ifver källan, för att lyfta ämbaret, var Pinkel icke sen,

grep flickan i rötterna, och kastade henne hufvudstupa nod i

vattnet Därefter knop han don gyllene lyktan, och begaf sig

skyndsamt till sin båt.

Bmedlertid började käringen undra, att hennes dotter dröjde

inge borta. I detsamma såg hon sig 11 1 genom vind-ögat,

och iniiikto hvarest lyktan glimmade långt nt pä sjön. Då

blef trollet illa till mods, lopp hän till strandbrädden och

ropade: »är det du Pinkel?» Svennen genmälte: 'ja, är det

så, Mor lilla 1' Käringen sade: »har du tagit min lykta?»

Pinkel svarade: 'ja, har jag sä, Mor lilla 1' Trollet fiter-

du inte en stor skälm?» Pojken gaf till svar: 'jo,

är jag sä, Mor lilla 1' Nu begynte käringen kla^a och jemra

sig. Hon sade: pack I livad jag \ar diiinm, som släppte dig

bort ifrån mig; jag kunde \äl tänka, atl du skulle spela mig

något streck. Men kominer du äter hit, skall dn aldrig slippa

hädan.» — Dervid förbiet det

Pinkel återvände nu till kungsgården och blef den ypper-

sta man vid hela hofvet, såsom konungen hade lofvat. Men

niir bröderna FbVnummo Inad lycka och framgång han både

rönt i sitt föl blefvo de ännu mer afiinds.iinina och
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förbittrade än förut, samt rådplägade flitigt med hVarandra

huru de skulle komma sin yngsta broder på fall, och sjelfva

vinna konungens ynnest.

De begge bröderna gingo derföre åter infor konungen, och

begynte vidlyftigt orda om den fagra bocken, som hade horn

af klaraste guld, och dertill små guld-klockor fastade vid hor-

nen, så att det klingade fagert hvarje gång djuret rörde sig.

Bröderna sade det illa höfdes en så rik konung, att sakna en

sådan kostelig grip. När konungen förnam detta tal, blef

han uppmärksam och sporde: »hvar finnes den bocken, och

hvem kan skaffa mig den?» Bröderna svarade: »det kan ingen

göra, utom vår broder Pinkel, han vet ock bäst hvarest boc-

ken står att finna». Då kände konungen en häftig åtrå att ega

bocken med de gyllene hornen, och lät derföre kalla unger-

svennen inför sig. Nar Pinkel kom, sade konungen: »dina

bröder hafva förtäljt mig om en fager bock, som har horn af

det klaraste guld, och små klockor fastade vid hornen, så att

det klingar hvarje gång djuret rörer sig. Nu är min \ilja, att

du far bort och skaffar mig den bocken; men om ditt förehaf-

vande lyckas, vill jag göra dig till herre öfver tredjedelen af

mitt rike.» Svennen lyddes uppå detta tal och lofvade uträtta

sin herres ärende, om eljest lyckan ville vara honom gunstig. Då

prisade konungen hans beredvillighet; men bröderna gladdes i

sitt bjerta, och menade, att Pinkel icke skulle undslippa denna

gången, såsom den förra.

Pinkel lagade sig nu tillreds och for i sin båt öfver viken

till ön, hvarest trollkvinnan bodde. När han kom fram, var

det afton och redan mörkt, så att ingen kunde blifva honom

varse; ty den gyllene lyktan fanns icke mera q var, utan lyste

i konungens gård. Pojken öfverlade nu länge med sig sjelf,

huru han skulle komma åt den gyllene bocken; men sådant

var icke lätt, ty bocken låg hvarje natt i kärincens egen

stuga. Slutligen rann det svennen i hugen, att han väl kunde

försöka ett medel, som tilläfventyrs borde lyckas, ehuru det

syntes honom nog vanskelL-t.

Om qvällen, när käringen och hennes dotter skulle

till sängs, gick flickan att stänga dörren såsom hennes sed
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var. Men Finkel 15g utanföre på lur, och satte oförmärk t

en spjäla bakom dörren, sa att den icke ville gå igen. Flic-

kn ii stod nu länge och Försökte sia den i lås, men det

\ille icke lyckas. När käringen märkte detta, tänkte hon ;itt

någonting kommit i olag, och ropade, att dörren måtte \äl

stå oläsl öfver natten, tills dager blef ljus, då man kunde

se livad som fattades. Flickan ställde så dörren på glänt, och

lade siu' att sofva. Men när det lidit fram på natten, och

alla vom i djup sömn, s 1 1 1 «
i u pojken sakta in i stugan och kröp

fram till bocken, der han låg och sträckte sig framför eld-

staden. Pinkel tog nu ull och stoppade i alla guld-klockorna,

på det deras klang icke måtte förråda honom, grep derefter

guld-bocken och l'ar honom till sin båt. När han sedan kommit

ut på sjön, tog han hört ullen, hvarvid bocken rörde sig så

att det klingade högt. Då vaknade trollkäringen ur sin sömn,

och förnam det fagra ljudet af klockorna. Hon lopp så hän

till strand-brädden och ropade i vredesmod: »är det du Pinkel?»

Pojken svarade: 'ja, är det så, mor lilla!' Käringen sade: »har

du stulit min guld-bock?» Svennen genmälte: 'ja, har jag så

gjort, mor lilla!' Trollet återtog: »är du icke en stor skälm?»

Pinkel gaf till svar: 'jo är jag så, mor lilla.' Nu begynte

käringen qvida och klaga. Hon sade: »ack! hvad jag var

enfaldig, som släppte dig bort ifrån mig. Jag kunde väl

tänka, du skulle spela mig något streck. Men kommer du

någonsin åter hit, skall du aldrig slippa hädan.»

Pinkel återvände nu til! kungsgården, och fick tredjedelen

af riket att råda öfver, såsom konungen hade lofvat. Men
när bröderna (ingo veta huru allt hade aflupit, och dertill sågo

den fagra l\ktan och bocken med de gyllene hornen, som af

alla prisades för stora sällsynthetcr, blefvo de ännu mer hatfulla

och förbittrade emot sin yngre broder. De tänkte nu icke så

mycket på någonting, som huruledes de skulle kunna bereda

hans ofärd och undergång.

hr begge svennerna gingo en dag åter inför konungen,

samt talade vidt och bred! om troll-käringens skinn-pels, som

sken likt det rödaste guld, och \ar sömnad med gyllene trådar i

h?ar cmla fåll. Bröderna sade, del höfdes bättre en drottning
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än en trollpacka att oga en sådan dyrbarhet, och menade

att den ensamt fattades ännu i konungens l\cka. När ko-

nungen hörde allt detta, hlef han mycket eftertänksam och

sporde: »livar finnes den Delsen, och hvem kan skalTa mis

den?» Bröderna svarade: 'det kan ingen göra, utom vår broder

Pinkel; han vet ock bäst hvarest guld-pelsen står att finna.'

Då fick konungen en stor lust att ega den fagra pelsen, och

lät kalla ungersvennen in för sig. När Pinkel kom, sade ko-

nungen: »jag har länge förnummit att din hug står till min

unga dotter. Nu hafva dina bröder förtäljt mig om en fager

skinn-pels, som lyser af röda guldet i hvar endaste fåll. Der-

före är min vilja, att du far bort och skaffar mig den pelsen,

men om ditt förehafvande lyckas, vill jag göra dig till min måg,

och du skall efter mig ärfva riket.» När svennen hörde detta

blef han mycket glad, och lofvade vinna den unga mön eller

tillsätta lifvet. Då prisade konungen hans hurtighet; men brö-

derna gladdes i sitt falska sinne, och menade att den färden

väl torde blifva deras broders bane.

Pinkel satte sig derefter i sin båt, och färdades öfver

viken till ön hvarest trollpackan bodde. Under vägen öfverlade

han flitigt med sig sjelf, huru han skulle kunna erhålla kärin-

gens guld-pels; men det tycktes honom föga likligt, att hans

ärende skulle väl aflöpa, emedan trollet alltid bar pelsen på

sig. När han nu hade uppgjort många förslag, det ena även-

tyrligare än det andra, rann honom slutligen i sinnet, att han

väl kunde försöka ett medel, som torde lyckas, ehuru det var

djerft och dristigt.

Pojken band så en påse under sina kläder, och vandrade

med rädda steg och ödmjuka åtbörder in i käringens stuga.

När trollet blef honom varse, gaf hon honom skarpa ögonkast,

och sporde: »är det du Pinkel?» Svennen genmälte: 'ja men,

är det så, mor lilla!' Då blef käringen glad, och sade: oefter

som du sjelfmant kommit i mitt våld, lärer du väl icke kunna

tänka att äfven komma härifrån, sedan du spelt mig så många

streck.» Hon tog nu fram en stor knif, och lagade sig till att

dräpa Pinkel. Men när svennen såg detta, ställde han sig

mycket förskräckt, och sade: »efter jag ändock skall dö, tyckes
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niu ,itt jas sjolf kunde få välja döds-sätt. Mig lyster hellre

äta ilijel mig a( h\it crröt. än alt slagtas med knif.» Käringen

tänkte \id sig BJelf, att pojken hade valt ett dåligt vilkor,

ock I ifvaile derföre efterkomma hans begäran. Hon ställde nu

en stor grytt öfver elden, och tillagade en ansenlig myckenhet

gröt När anrättningen var färdig, sattes den framför Pinkel

att han skulle äta; men för hvarje sång han stack en sked

ariit i munnen, hällde han två skedar gröt i påsen, som var

fästad under kläderne. Till sluts började käringen undra, att Pinkel

kunde äta så rmeket; men rätt som det var, låtsade svennen

vara illa sjuk, dignade ned ifrån stolen såsom hade han varit

död, och stack dervid oförmärkt hål på sin påse, så att gröten

rann öfver golfvet.

Trollet tänkte nu att Pinkel hade spruckit af den myckna

gröten» Hon blef derföre mycket glad, slog samman hän-

derna, och sprang bort att uppsöka sin dotter, som gått

ut till källan. Men såsom det var regn och oväder, aftog

trollpackan dessförinnan sin fagra skinn-pels, och lade den

ifrån sis i stugan. Käringen hade likväl icke hunnit långt,

förr än pojken återkom till lifs, sprang upp som en blixt,

annammade guld-pelsen, och ilade skyndsamt sina färde.

Kfter nSgOQ stund blef käringen varse Pinkel, der han

for i sin lilla båt. När hon nu såg honom lefvande igen, och

dertill märkte den gyllene pelsen, som lyste öfver sjön, blef

Inni mycket förtörnad, och sprang långt ut på strandbrädden.

Trollet ropte: »är det du Pinkel?» Svennen genmälte: 'ja

men, är det så, mor lilla!* Käringen sade: »har du tagit min

fagra guld-peb?» Pinkel svarade: 'ja, har jag så gjort, mor

lilla!' Trollet återtog: »är icke du en stor skalk?» Svennen

eenmälte: 'jo, är jag så, mor lilla!' Nu blef trollpackan illa till

muds, samt begvnte qvida och jemra sig. Höfl tog till orda:

irk! livad jag var fjollig, som släppte dig bort. Jag kunde väl

tänka, det du skulle spela mig många elaka streck.» Dermed

skiljdes de ifrån hvarandra.

Tmll-ip innan återvände nu till sin sluga: men Pinkel

ror öfrer viken, och kom lyckligen Inni till kun^s-uården.

Han öfrerlemnade iå den gyllene pelsen, och del tyckte*
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alla, att ingen hade någonsin sett eller hört omtalas en mera

kostelig klenod. Men konungen höll redligen sitt ord emot

ungersvennen, och gaf honom sin enda dotter till äkta. Sedan

var Pinkel lycklig och nöjd i all sin dag. Men hans bröder

voro och förblefvo stall-svenner, så länge de lefde.

ytnwiirlininy

.

En föga afvikande öfverlemning, ifrån Östergötland, för-

täljer att trollkäringen egde trenne dyrbarheter, en Guld-brand

,

en Guld-bock och en Guld-fäll. För att erhålla guld-branden

kröp pojken upp på taket till käringens stuga, och kastade stenar

genom rök-fånget, så att gnistorna flögo omkring hela rummet.

När nu troll-käringen gick ut för att speja efter orsaken, var

pojken tillreds, stal den skimrande branden och flydde hastigt

öfver sjön till andra landet.

För att komma åt guld-bocken nyttjade pojken samma listj,

som blifvil omtalad i föregående berättelse.

När nu käringen hade förlorat både guld-brand och guld-

bock, räddes hon att äfven mista sin fagra guld-fäll, och gömde
den derföre uti sängen, der hon låg. Om natten smög pojken

in i stugan, lade sig under sängen, och begynte sakteligen draga

fallen till sig. Men i detsamma vaknade troll-qvinnan , upptäckte

tjufven, och grep honom.
Pojken skulle nu dödas, men fick löfte att sjelf välja sitt

döds-sätt. Han begärde så att få äta ihjel sig af hvit gröt. När

de skulle äta , stoppade pojken hvarannan sked gröt i munnen,
och hvarannan sked stack han i en säck , som han hade bundit

omkring lifvet. De fortsatte härmed intill dess att pojken föll

ned på golfvet, och låtsade vara död. Men käringen tvitlade

ännu, det han var riktigt dräpt, samt slog honom pa magen,

så alt säcken sprack och all gröten rann ut. Nu trodde hon att

tjufven var ihjelslagen, och sprang glad bort att förtälja sina

grannar huru allt hade timat. Men pojken passade tillfället,

grep den fagra guld-fällen, och fl\dde hastigt öfver sjön till kungs-

gården, hvarest han fick konungens dotter till äkta.
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C. (Pulö-ljiistcn , illån-lnktan ocl) jhmgfrun i (ftroll-

bnrcu.

Ifrån Uppland.

l»-t var en gång två fattiga pojkar, som hvarken hade far

eller mor, utan måste gå i bygden och tigga sitt uppehälle.

Medan de så vandrade omkring, kommo de en dag till ett åker-

fält, hvarest säden stod mer än mans-hög. Då sade den äld-

ste: »låt oss plocka några ax, vi ha ännu icke fått någon dag-

vård. » Den yngre brodern samtyckte härtill, och pojkarne gingo.

Men rätt som det var kom der en man gåendes emot dem;

han var icke liten, och hade dertill ett mycket bistert utseende.

Resen sporde: »hvem har gifvit eder lof att plocka ax på min

åker?» Pojkarne svarade: 'vi tänkte, du skulle icke vredgas

deröfver; vi voro så hungriga, och du har likväl mycket qvar\

Nu ställde sig jätten helt vänlig, och sade: »jag är icke heller

vred; men om j viljen följa mig hem, skolen j få äta eder

mätta, och icke behöfva gå omkring att leta ax.» Detta för-

slag likade den äldste pojken öfvermåttan väl; men hans bro-

der tänkte att jätten väl kunde hafva något svek i sinnet, och

ville derföre icke gifva sig i hans våld. Pojkarne höllo så råd-

plägning med hvarandra. Den äldste sade: »jag tror vi gå med

honom.» 'Nej,' genmälte den yngre, 'jag tror det är bäst

vi låta bli.' Den äldste invände: »vi kunna ju följa med; om
der icke är godt, gå vi väl dädan.» — Resen sporde nu om
pojkarne ville komma med honom eller icke. 'Ja, visst komma
\i.' svarade den äldre; och så följde bröderna med jätten hem

till hans stuga.

När de kommit fram, förde jätten dem in i en liten kam-

mare, och gaf dem så mycken förplägnad, att de aldrig haft det

bittre. Han gick derefter ut, och stängde igen dörren. Dåsade

d«n äldre pojken: »var jag inte klok, jag, som ville följa med

jätten? Nu hafva vi godt, och slippa gå omkring i bygden att tigga.

Det yngre svarade: 'vi ha ännu icke s<-tt huru allt lyktas.

!>«•( likar mig illa, att \i blifvit instängde, och icke 13 gå oofa
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komma, såsom vår sed är.' Den äldre pojken ville icke lyssna

till detta tal, utan lade sig att sofva; men den yngre ställde

sig på lur vid dörren, för att speja livad som tilldrog sig utan-

före i stugan. Det led så några dagar. Bröderna hade ingen

brist på mat; men höllos alltjemnt innestängda.

En qväll, när pojken efter sin vana stod och tittade genom

en springa på väggen, märkte han, huru jätten kom in i stu-

gan och begärde fram mat. Medan resen åt, sporde han sin

hustru, om icke de begge pojkarne snart voro tillräckligt gödda.

Jätte-qvinnan svarade: »den ene är hullig nog; med den andre

är det, som det kan.» Jätten sade: 'mig tyckes att de borde vara

feta, om du eljest gifvit dem tillräcklig mat. Jag far nu bort

och bjuder våra fränder på gästabud; du kan under tiden slagta

pojkarne, så att vi må äta upp dem i morgon.' När pilten

förnam detta tal gick han bort till sin broder, väckte honom,

och förtäljde hvad han hade hört och sett. »Det kan icke vara

sannt såsom du säger,» sade den äldste, och smög sig förskräckt

fram till väggen. Vid han nu koxade genom borran, hade tus-

sen just lyktat sin måltid, och ropade åt tjenste-mön, att hon

skulle gå efter vatten. »Har du glömt,» sade resen, »att jag

vill dricka hvarje gång jag ätit.» Träl-qvinnan undskyllade sig,

att det var så mörkt, hon kunde icke hitta vägen till källan.

»Tag då min mån-lyktal» mälte jätten med hård röst. Träl-

qvinnan tog nu ifrån väggen en lykta, som sken likt månen i

dess fy lie, och gick så att hemta vatten. När jätten hade

druckit, talade han åter till sin hustru: »jag sadlar nu min guld-

häst, och rider bort att bjuda gäster. För emellertid ut poj-

karne, att du icke må glömma dem.» Därefter gick han bort.

Men då den äldste pojken hörde detta samtal, räddes han hö-

geligen, och bad sin yngre broder hitta på råd, att frälsa de-

ras lif. Pojken svarade: »var tröst! jag torde väl finna någon

utväg.»

När det lidit en stund pa q vallen, kom jätte-qvinnan in

till de bogge pojkarne. Hon ställde sig mycket vänlig, och ta-

lade nulnga fagra ord. »Följen mig små piltar,» sade hon, »så

kunnen J se eder om i stugan; J skolen få ligga der i natt.»

Bröderna gjorde såsom hon bad, ehuru den äldste var imckct
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rädd. Käringen EM dem nu lägga sig i Magen, lade *fg sjelf

bredvid, och insomnade hårdt. Ilen när del led emot midnait,

den yngste pojken upp, och lade ett eldstål öfver jätte-

konans hufvud; tv han naste \äl, att stal har makt öfver jättar

uidra troll, sa att om det läggas ÖfWf dem medan dr sofva,

kunna de icke vakna förr än dager blir ljus. Käringen föll

nu i en djup sömn, och sof till andra dagen; men pojken räckte

sin broder, och smög med honom ut ur stugan, hvarefter brö-

derna skyndsamt lupo sina lärde.

Emol dagnJogen kommo piltarne till en stor gård, hvarest

de klappade på och beddes få låna hus. Bonden, som eude går-

den, sporde hvadan de voro, medan de kommo så sent till

herberge. Bröderna förtäljde nu sitt äfventyr, huruledes de

med stor nöd hade fhtt ifrån jätten. Då undfick mannen dem
väl, och gal dem mat, dryck och hvad annat de behöfde. Han
sade: »icke många äro de som med lifvet kommit ur jättens

våld. Akten er allenast, att han icke åter lockar eder. Men
han har ingen makt, så länge J ej gån öfver det breda diket,

som lönat emellan våra åkrar.» Pojkarne tackade bonden för

hans goda råd, och lolvade i allt göra såsom han hade sagt.

Fram emot middagstiden kom jätten ridande på sin guld-

häst, och stadnade invid det breda diket. Men hans gångare

hade L'\llene hår, och var så fager, att det blänkte och skim-

radt- hvar helst den gick fram. När nu resen fick se de begge

pojkarne, ropade han och sporde, hvarföre de lupit ifrån ho-

nom. H.iu begynte tillika orda mycket fagert snack, och sade:

n iiiL- tillbaka, små piltar! jag vill gifva min guld-häst åt

don ene al eder; den andre skall få så fager en kumra-dotter,

som jag bar i milt våld.» Men pojkarna lyssnade icke till hans

lockelser, utan lupo sin kos; och började så åter gå omkring i

bygdei och ti_

När de hade vandrat både länge och väl, kommo de

omsider till en stor kungsgård, hvarest de gingo in och be-

tjenst. Konungen, som rådde öfver kungsgården, fat-

tade beliag till den yngste pojken för hans hurtighet skull,

OCtJ upptog honom ibland sina svenner; men den äldre brodern

gick omkring och tiggde, såsom förut. Det stod så om en
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rund tid, och B?eooen var väl liden af alla. Men när den

äldre pojken fick. veta livad lycka lians broder hade gjort vid

hufvet, blef han mycket afundsam, och ville icke gifva sig till-

freds, förr än äfven han kommit i tjenst hos konungen. Hof-

mannen bad nu för sin broder, och denne blef antagen till

stall-svenn. Men lika som den yngste pojken var af alla >äl

omtalad, så blef slallsvennen illa liden, för sin falskhet och elak-

het. Häröfver bar han stor harm i sitt hjerta, och tänkte icke

så mycket på någonting, som huruledes han skulle förderha

sin broder och sjelf vinna konungens ynnest.

Konungen gick en dag till stallet, for att skåda sina fålar.

När han skådat dem alla rundtomkring stadnade han vid den

gångaren, på hvilken han sjelf plägade rida, strök honom på län-

den, och sade till sina män: »sägen mig. hvar i verlden såg

man en häst, så god som denna?» Stallsvennen tog ge-

nast till orda: 'Herre, konung! visserligen är eder gångare

fager; men jag vet en annan, som långt öfvergår honom.'

Konungen blef uppmärksam och sporde: »hvar finnes den hä-

sten, och hvem kan skatTa mig den?» Stallsvennen sade: 'jag

tror icke att någon kan skatTa den fålen, utom min broder.

Han lärer ock bäst veta hvar den finnes.' Konungen fick nu

en stor lust att ega hästen, hvarom han hört så mycket talas,

och befallte hofmannen fara bort och hemta den. Hofmannen

var icke mycket rädd; likväl hade han hellre stadnat hemma.

Men stallsvenuen gladdes i sitt hjerta, och menade att hans

broder väl knappast skulle återkomma ifrån den resan.

Hofmannen rustade sig nu till, och började sin färd. När

han kom till bondens gård, gick han in, helsade höfviskt, och

beddes ett godt råd huru han skulle uträtta konungens ärende.

Men då bonden igenkände pojken, som hade rymt ifrån jät-

ten, undfick han honom vanligt, och lofvade bistånd i allt In ad

han förmådde. De öfverlade så med hvarandra, och slutet blef

som jag nu vill förtälja.

Om aftonen, sedan sol gått i Bkog, smög hofmannen fram

till jättens boning. Han hade bundit en käpp vid ändan af ett

tåg, och kastade käppen in genom stalls-pluggen. Sålunda klät-

trade han uppför väggen. När han nu hade kommit upp till
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gluggen, drog ban repet efter sig och hissade sig ned, intill dess

liiin knni uti jättens fåla-hus. Derefter sadlade han hissens

guldhast, öppnade dörren, och red skyndsamt bort. När han

så kom till bondens gård, blef en stor glädje att hans fore-

tag hade viil allupit. Men hofmanncn ville icke länge dväljas

der, utan gjorde sig genast redo, och for hem till kungsgården.

Då blef en stor undran öfver den fagra guld-hästen, och mest

af alla förundrade sig konungen sjelf. Ifrån den dagen steg

ho/mannen allt mera i gunst hos siu herre; men stall-svennen

härmades öfver hans lycka, och unnade sin broder intet godt.

En dag gick konungen till stallet, för att skåda sina fålar,

såsom hans sed var. När han skådat dem alla rundtomkring

stadnade han vid jättens guldhäst, klappade den på länden, och

talte till sina män: »sägen mig, hvar i verlden såg man väl en

sådan kostbarhet som denna?» Männen jakade att dess like

näppeligen stod till finnandes. Men den svekfulle stallsvennen

var genast redo, och mälte: »Herre, konung! visserligen är eder

guldhäst en sällsynt klenod; men jag vet en annan dyr-grip, som

vida öfvergår honom i kostbarhet.» Vid detta tal blef konungen

uppmärksam, och sporde hvarom frågan var. Då begyntestall-

svennen orda både vidt och bredt om den sköna lyktan, som sken

klarare än månen i dess fylle. Konungen återtog: »hvar finnes

den lyktan, och hvem kan skaffa mig den?» Stallsvennen sade:

'jag tror icke att någon kan skaffa eder den lyktan, utom min

broder. Han lärer ock bäst veta hvar hon finnes.' Konungen

fick nu en stor lust att ega mån-lyktan, hvarom han hört så

mycket talas, och befallte hofmanncn draga bort och hemta

den. Hofmannen var icke mycket rädd; likväl hade han gerna

stadnat der han var. Men stallsvennen gladdes i sitt falska

hjerta, och menade, att hans broder näppeligen skulle återkom-

ma ifrån den färden, såsom förra gången.

Hofmanoeo rustade sig nu till, och begaf sig på väg. När

han kom till bondens gård gick han in, tackade för sist, och

beddea ett godt råd huru han skulle erhålla jättens mån-hkta.

Boodea undfick honom på det bästa, och lofvade bistånd i allt

hvad han kunde. När de så hade samspråkat*, !".l' bofmannen

farväl, ocb gal ml' ensam på färd till den grymme jätten.
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Fram på aftonen, sedan det blifvit skumt, kom resen liem

ur skogen. Han hade varit borta hela dagen, och var mycket

hungrig. När han nu lyktat sitt qvällsmål, hade trälqvinnan

förgätit hemta vatten. Då blef jätten misslynt, och sade: »har

du glömt att jag vill dricka, hvarje gång jag har ätit?» Tjen-

stemön undskyllade sig, att det var så mörkt, hon kunde icke

hitta vägen till källan. »Tag då min mån-lykta,» röt jätten

med vred stämma. Qvinean lät icke säga sig detta två gån-

ger, utan ryckte den fagra lyktan ifrån väggen, och skyndade

bort till källan. Men hennes, färd aflopp emot förmodan; ty

vid det hon lutade sig ned, var hofmannen tillreds, grep henne

i fötterna, och ställde henne på hufvudet i brunns-hålet. Der-

efter tog han den fagra lyktan, som sken likt månen i dess

fylle, och lopp hastigt derifrån. När han nu kom till bondens

gård, blef en stor glädje att hans företag hade lyckats. Men
hofmannen ville icke länge dväljas der, utan gjorde sig genast

redo, och for till kungsgården. Här blef en stor undran öfver

den kosteliga mån-lyktan, och mest af alla förundrade sig

konungen sjelf. Efter den dagen blef hofmannen ännu mera

kär för sin herre, och aktades ypperst ibland alla hans tje-

nare. Men stallsvennen bar afund emot honom i sitt hjerta,

och tänkte alltjemt på råd, huru han skulle förderfva sin

broder.

Någon tid derefter gick konungen åter igen till stallet; för

att se sina fålar. Då han förlustat sig med att skåda dem
alla, \ände han sig till sina män och sade: »icke lärer det fin-

nas någon konung, sno kan berömma sig att ega större dyr-

barheter än dem jag har; och vet jag ingenting som fattas

mig.» Alla jakade härtill; men den svekfulle stallsvennen var

genast redo, öch mälte: »Herre, konung! visserligen besitter du

mänga kostliga gripar; men jag vet en klenod, som vida öf-

vcrgår dem alla.» När konungen hörde detta, biel han mycket

förundrad, och sporde: »hvarom talar du, och In em kan skälla

hul: den klenoden? o Då begynte stallsvennen orda både widl

oeh sidt om dm fagra konuegadottren, som var i jättens L.-ård,

och lyktade så sitt tal: »icke kan jag åkalla dig den unga mön;

icke heller vel jag uigQfl annan, ^"in kan göra det. utom min



'.i i i)-ii\-i i v Hln-lYKTAD OCH II m.i "i:i N i IBM i -in IIIN. 43

broderi lian Kurer ock bäst veta, hvarest hon Gnncsj Konuo-

_' ii lick nu on häftig fttrå att ega d€fl BkÖOI prinsessan, li\ars

fägring prisades så högt, och befallte hofmannen draga bort och

hetnta henne. Hofmannen var icke mycket rädd till sinnes;

likväl hade han hellre stadnat der lian \ar. Men stalls\ennen

gladde aig, och menade, att detta väl torde blifva dm sista re-

san för hans broder.

Bofmannen rustade sig nu och red till bondens hemvist,

i förra gången. Han gick in, tackade för sist, och beddes

- dt rid, huru han skulle \inna konungardottern ut ur jät-

tens gård. När de hade radsainmats, sade bonden: »ditt fö-

rehafvande iir svårt, och jag vet icke rätteligen huru det kan

aflöpa; ty konunga-dottern sitter i hopan loft, inom en förtrol-

lad hur. Likväl är mitt råd, att du fäster jern-kilar i väggen,

och så går upp till henne. Sedan står att se, om lyckan vill

vara eder gunstig. » Hofmannen tackade för guhhens råd, och

sade sig vilja följa det. Han tog derefter afsked, och vandrade

till jättens stupa; men honden unnade honom väl, och afhidade

med oro hans återkomst

Om qvällen sodan det hlifvit mörkt, fastade hofmannen

kilar i väggen, och kom sålunda upp i högan loft. Men jung-

fru-buren, hvarest prinsessan satt fången, var förtrollad, så att

ingen skulle kunna öppna låset, utom allenast den, som af ödet

var bestämd att blifva möns brudgum. När nu konunga-dot-

tern Bck se den raske ungersvennen, gladdes hon i sitt hjerta;

DMn låset sprang npp af siu sjolf, så att hofmannen kom in i

boren. Man förtäljde derefter sitt ärende, och frågade om prin-

sessan ville följa honom. Härtill \ar hon villig, och gjorde

-traxt redo. När de nu gingo utför väggen, höll unger-

svenneo henne fast, att hon icke skulle falla, hvilket mön lät

sig väl behaga. Derefter drogo de hastigt bort, och kommo till

bondens gård. Men hofmannen ville icke bida, utan tog far\äl

af den rådkloko gubben, och lagade sig tillreds att fara

hem. De färdades så till kungsgården; men under vägen

fattadr ungersvennen en häftig kärlek för den fagra mön, så

itt Ii, in trodde del skulle blifva hans död, om någon annan

fick <'ja henne
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När de nu voro framme, blef stor glädje öfver hela konun-

gens gård, att hofmannen kommit tillbaka; ty alla höllo honom

kär, förutan hans broder, den elake stallsvennen. Konungen gick

derefter att skåda sin unga brud, och det tycktes honom, att

han aldrig hade sett en fagrare qvinna. Men vid han skulle

tala henne till, se! — då kom den förtrollade buren tillbaka, och

ingen kunde öppna låset, utom allenast han, som frälsat prin-

sessan ur jättens våld. Nu förstod konungen, att mön icke

var bestämd att tillhöra honom. Han lät derföre tillreda ett

präktigt bröllop, och gaf konungsdottern till brud åt den raske

hofmannen, som för henne hade genomgått så mycken farlig-

het. När brölloppet hade stått med lust och lek i långan

tid, tog konungen farväl af dem begge, och sände dem med

stort följe hem till prinsessans fader. Här blef icke liten fröjd

öfver hela riket, att konungen hade återfått sin enda dotter.

Men hofmannen och hans gemål lefde lyckligt tillsammans

i många, många år. Och när konungen, som var prinses-

sans fader, blef död, vardt hofmannen tagen till konung öfver

riket. Der lefver han, efter hvad jag hört sägas, och sty-

rer landet lyckosamt ännu i denna dag.
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4.

finlf-ftrollct, cllcv De £rc Siuärucn.

Ifrån S. Smaland.

åtskilliga I knnnde dräp förekomma i inledningen till den Tyska
Folk-Sagan: »Der juttge Ricse.» Se (Iiumm, Kinder- und Haus-
lfircheo, Th. II, IS o 90, ss. 24—34.

Det var en eång en smed, »och mången är väl det», såsom

alla sagor pläga begynna. Han både hktat sitt var-arbete, och

skulle ge sig ut åt skogen att hugga ved till en kol-mila.

Nar han ätit dagrard och var tillreds att gå, sade han till sin

buttra: odu kommer väl till mig med middags-mål, ute vid

tall-dungen?» Qvinnan lofvade göra såsom hennes man hade

sagt. Smeden gick derefter åt skogen, och begynte hugga.

När det nu led emot middagen, kom hans hustru, såsom det

tycktea, till honom med mat. Mannen åt. Derefter lade han

sig att »hvila middag», såsom seden är om sommar-tid, och

sof en stund på qvinnans arm.

När* de hade sofvit en blund steg hustrun upp och gick

sin väg, un n tog smedens yxa med sig. »livad skall du med
yxan?» sporde smeden. »Der hänga ju f\ra yxor hemma på

yx-bänget? Os innan svarade icke, utan fortsatte sin färd.

Detla tycktes mannen underligt vara; men han tänkte: »hon

ställer x äl yxan vid någon buske, hvarest jag kan återfinna

den.» Smeden begynte så åter stapla ihop ved till sin kol-inila.

Efter någon stunds förlopp , kom smedens hustru gåendes

till sin man med middagsmål. Hon frågade: »x ill du inte äta

din middag? det är redan långt lidet på dagen.» Smeden vardt

Förundrad och genmälte: 'äta nu? livad är det för ätande?
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»Ja,» ursäktade sig hustrun, »visst b,ar jag kommit att dröja

öfver tiden; men så har jag likväl icke varit sysslolös. Jag

har bakat, att du skulle få bröd, jag har kärnat, att du skull-1

få smör.» Då blef smeden ännu mer förundrad, och tänkte

vid sig sjelf, att det väl måtte vara illa bestiildt. Han satte

sig derefter att äta livad han förmådde; men talade inte, utan

tycktes honom rådligast låta allting vara som det var.

Vid pass sju år efter denna tilldragelse, hände sig, att

smeden en afton stod på sin ved-kast och högg qväll-ved. Då

kom der gåendes en »here» (pojke), som bar en yxa på armen.

Smeden sporde: »hvad fattas din yxa? Skall den ho's (lagas)

eller äggvällas?» Pojken svarade icke. Smeden tog nu yxan,

och beskådade henne mycket noga. Han sade: »det felar yxan

ingenting; men skam far i mig! är det icke min yxa.» Då

mälte heren: 'är det eder yxa, så aren J ock min fader.'

Smeden måste nu kännas vid sin son, såsom han hade känts

vid sin yxa, gick derföre mycket bekymrad in till sin hustru

och förtäljde, att der vore kommen en liten pojke, som han

ville hafva sig till hjelp i smedjan. Men hustrun ville inte

höra talas om någon tillökning af hushållet, som, menade hon,

redan förut var stort nog. Först efter många böner, lyckades det

mannen att öfvertala henne. Pojken fördes så in i stugan, fick

mat och kläder, och följde om dagarne sin fader uti smedjan.

Det led nu en tid bortåt. Heren var både qvick och

villig, och dertill mäkta stark, eftersom hon var hälften Chri-

sten och hälften Troll. Men han var tillika mycket tunghåilen,

och hade ett 'så godt mat-hjerta', att hans fader till sluts icke

såg sig god att föda honom längre. Smeden gick derföre en

dag fram till kungsgården och sporde, om icke konungen!

köksmästare ville hafva en pojke till sitt biträde i köket. »Jo»,

mälte kocken, »jag behöfver honom nu som aldra bäst. Låt

pilten komma hit, ju förr, desto hellre.» Då vardt smeden

glad, och tänkte vid sig sjelf: »kommer min son till kungs-

gården, lärer han v äl någon gäng få äta sig mätt.» Mannen
gick så hem, och förtäljde huru hans ärende hade aflupit.

När heren förnam dessa tidningar, sade han: »fader, nu

är min begäran, ;itt J gmiden mig tre svärd: ett, som väger
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tro lispund, ett som vägd Bes lispund, och ett som viieor tolf

lispund. Dessutom skolon J skaffa mig tre Ihnic-rockar , en

till hvardera svärdet. fiörcn J detta såsom jag beder, vill

}ag vinna sa mycket medel, att J aldrig skolen smida mer

för nödtorft).. Den fattige smeden fick ett stort bekymmer
att samla sä mycket jero och stål, som tarfvades till do tro

svärden; meo lian dristade icke göra sin son emot. När du

allt \ar redo efter pojkens begäran, vägde det tredje svärdet

icke mer än ellofva pund; ty ett lispund jern hade bränts bort

i barden. Dä blef boren vred, och sade: »voren J icke min

fader, såsom J det äron, sknllen J sjell fä pröfva edert verk.

Nu stär hårdt, om jag dermed kan göra mig nägot gagn.»

När smeden säg sin sons vrede blef ban rädd, ocb teg; men

ban tänkte \'u\ sig sjelf: »svärdet torde blifva dig tungt nog

att sköta, ändock att du är stark. Jag vet väl b vad möda

det kostat mig att lyfta det i fra n barden till städet.» — Pojken

il de tre svärden och de tre linne-rockarne, och gömde

dem under en jordfast sten. Derefter cick ban med sin fader

till kungs-gärden, och kom i tjenst hos kocken, säsom lof-

vadt var.

Det hände sig en gäng, att konungen, som rådde öfver

landet, \ar ute i leding. Dä uppstod en häftig storm ocb

sjö-gång, sä att alla trodde det skeppet, med allt livad der-

uppå var, skulle förgäs i hafvet. Men den hårda väderleken

fni >rsakades af trenne hafs-troll; och de ville icke släppa ko-

nungen i land, med mindre han tillförene ät dem utlofvat sina

tre fagra döttrar. När nu konungen kom hem till sitt, lät

han utgå ett påbud, att om det funnes någon man och kämpe,

vin lille \;'i_-a sitt lif och frälsa de tre prinsessorna, skulle

han få en af dem till gemål, och dertill blifva konung öf\er

balfva riket. Men ingen kämpe var så båld, att han tröstade

en kamp emot de förskräckliga hals-trollen, utom allenast en

skräddare, som ställde sig mycket dristig, och lofväde göra

allt hvad han förmådde.

När det led på tiden att konunga-döttrarno skulle ut-

lemnas till hafs-trollen, blef en allmän sorg och jeniiiier öfver

hela konungariket, men aldrainest sörjde konungen ocb hans
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pcniål, drottningen. Den äldsta prinsessan blef sa förd ned till

hafvet med mycken ståt, och allt folket följde henne på vägen.

När de nu kommit till hafs-brädden satte sig mön på den hvita

sanden, stödde hand emot kind, och fällde modiga tårar. Men

den manhaftige skräddaren glömde bort sina stora 'ord, och

kröp upp i ett högt träd, som växte på samma ställe.

Emedlertid gick heren till sin mästare, och beddes orlof

att gå ut i staden och förlusta sig en stund. Kocken biföll

hans begäran, men bad honom icke dröja länge borta. Pojken

sprang derefter hem, tog svärdet, som vägde tre lispund, drog

linne-rocken öfver sina kläder, lockade sin hund, och vandrade

vägen framåt hafs-stranden. När han nu kom till stället,

hvarest konungadottern satt, gick han fram, helsade henne

höfviskt, och sporde: »hvi sitter sköna jungfrun här så ensam

och sorgelig?» Prinsessan genmälte: 'jag må väl vara sorge-

full; min fader har varit i sjönöd, och lofvat mig åt ett grymt

hafs-troll. Jag rädes, det kommer snart och tager mig, arma

jungfru.' Pojken frågade: »finnes då i hela er faders rike ingen

man och kämpe, som kan frälsa edert lif?» 'Jo,' svarade

prinsessan, 'det sitter en skräddare här i detta träd. Han har

lofvat göra livad han kan.' Vid nu heren vände sig om, och

såg hvarest skräddaren satt högt i gran-toppen, log han, sä-

gande: »Jungfru! sätten icke eder lit till en sådan kämpe. Men

om J viljen löska mig en stund, skall jag frälsa edert lif.»

Detta tycktes konungadottren vara en dristig begäran; men i

sin stora nöd tordes hon icke neka. Då talade pojken till sin

hund: »liten Trogen, sitt troget på vakt!» derefter lade lian

sitt hufvud på jungfruns knä, och hon löskade honom. Skräd-

daren satt tyst i cranen, och såg deruppå. Men konunga-

dottern drog en röd silkes-tråd utur sin tröja, och flätade

oformärkt in i herens långa hår-lockar.

I detsamma hördes ett starkt gny och buller ifrån sjön,

böljorna gingo högt upp på land, och fram ur djupet kom ett

hiskeligt hals-djur, som hade tre hufvuden. Trollets hund

var så stor som en årsgammal tjur-kalf. Vidundret sporde:

»hvar är konungadottern, som blifvit mig lofvad?» Pojken gen-

mälte: 'hon sitter här. Men du må \äl gå så nära, att vi få



DE TRE SVÄKUEX. 49

talas viöV Trollel sade: »ämnar du, lille beting, drifva gäck

med migt» '-V'j,' svarade lieren, 'jag har kommit för att

kämpa om den unga prinsessan.' »Ja, väl,» mälte trollet,

• in» n då skola vi lata vara hundar dragas först.» 'Dermed är

jag nöjd', sade heren.

Pojken och hafs-trollet hetsade nu sina hundar till strid,

och der biel ett argt slagsmål emellan dem. Leken ändades

så, att pojkens hund, den lille Trogen, het trollets hund i hal-

sen, till dess blodet förrann och hals-hunden blef liggande död

på sanden. Då sade heren: »nu ser du livad allärd din hund

har fått; det skall gå dig likaledes.» Han gick derefter fram

emot trollet, drog sitt svärd, som vog tre lispund, och högg

till, så trollets alla tre hufvuden dumpo (fullo) i sjön. Detta

blef hafs-trollets hane. När jungfrun såg denna färd, utbrast

hon med stor hjertans glädje: »nu är jag frälsad!» Hon bad så

att den främmande kämpen skulle följa henne hem till kungs-

gården, och der undfå heder och belöning för sin stora tjenst.

Men heren nekade härtill och sade, att hans bistånd var en

riaga och lumpen ting, hvarom icke vore väidt att mycket

<>rda. Pojken grep derefter några perlor och smycken, som
hafstrollet hade burit, tog ett höfviskt farväl af konunga-

dottern, och vandrade skyndsamt sina färde.

Medan detta timade, satt den manhaftige skräddaren i gran-

toppen och afbidade stridens utgång med stor räddhåga. När

nu faran var förbi, kröp han hastigt ned, drog sin värja, och

tvingade koaunga-dottern aflägga ed, det han och ingen annan

varit den som fiälsat henne. Derefter gingo de samman till

kungs-gården, och lärer hvar man väl kunna veta livad glädje

det blef, när prinsessan kom oskadd tillbaka. Konungen lät

genast tillreda ett stort gästabud, men skräddare-svennen sattes

vid hans sida, och blef hållen för den yppersta kämpe vid hela

hofvet.

Andra dagen skulle den medlersta prinsessan föras ut till

hafs-trollet, och der blef nu samma sorg som förut. Men
såsom den tappre skräddaren hade frälsit den äldsta konunga*

dottern, tänkte mången, att han \iil ock .skulle frälsa hennes

svster. Man satte derföre myeken IM till skräddare-svennen,
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och sjelf lät han icke fattas stora och stolta ord. Den unga

prinsessan fördes derefter ned till halset, och allt folket led-

sagade henne på vägeu. När de nu kommo fram, satte ko-

nunga-dottern sig ned på hafs-hrädden, och grät bitterligen. så

att hennes tårar föllo på den hvita sanden. Men skräddaron

tyckte det icke vara rådligt stadna der han var, utan klqf upp

i granen, och gömde sig emellan dess grenar, såsom förra

gången.

Medan detta tilldrog sig, gick heren till sin husbonde och

sade: »mästare! gifven mig orlof att gå ut i staden och förlusta

mig. I går hann jag foga se mig omkring.» Rocken svarade:

om skräddaren vinner seger öfver trollet, blir här i dag ett

större gästabud än i går, och jag är ensam att tillreda maten.

Der borta står ett kar, som rymmer aderton såar vatten: jag

har ingen som hjelper mig att få in ett enda ämbar.' Då

frågade heren, om han fick gå bort, sedan han hade fyllt

vatten-karet. Kocken samtyckte härtill, och tänkte vid sig

sjelf, att det väl vore afton, innan karet kunde fyllas. Men

pojken fattade det stora karet emellan händerna, sprang till

brunnen, och uppdrog det så fullt, att vattnet lekte öfver alla

bräddar. Dertill tog han fram några sköna perlor, och stack

sin mästare i handom, hvilket denne lät sig väl behaga. När

nu kocken förnam pojkens ofanlliga stvrka, tordes han icke

vidare neka till hans bön, utan sade: »gäck i frid, men dröj

icke länge borta!» Pojken sprang så hem efter svärdet, som

vog sex lispund, drog linne-rocken öfver sina kläder, lockade

sin hund, och vandrade vägen fram emot hafvet.

När han kom till stället, lnarest konunga-dottern satt på

sjö-stranden och grät, bltf skräddaren öfvermåttan glad, der han

krupit upp i gran-toppen. Men pojken lät icke märka

utan gick fram till prinsessan, helsade henne höfviskt, och

sporde: »skön jungfru! hvi sittiii J här så sorgsen och allena?»

Konungadottern svarade: 'jag må väl vara sorgsen; min fader

har varit i sjö nöd och bortlofvat mig till ett st\ggt hafs-tr<>ll.

Jag rädes, det kommer snart och tager mig, arma jungfru.'

Pojken sade: »finnes då uti hela er faders rike ingen man och

kämpe, som kan frälsa edert lif?» 'Jo,' svarade prinsessan,
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tift gitter en manhaftig skräddare här i denna gran. Han har

lofatl frälsa mig, såsom lian frälsat min syster.' Vid dessa

ord vände Iieren siu om, och säg hvarcst skräddaren satt högst

i trädet. Då log pojken, och sade: »jungfru! sätten ioke eder

lit till en sådan kämpe. Men om J viljen löska mig en stund,

skall jag frälsa edert lif.» Detta tycktes konunga-dottern vara

en dristig begäran, men i sin stora nöd samtyckte hon att

ggri såsom han bad. Då talade heren till sin hund: »liten

Ii gea, >ilt troget på vakt!» Derefter lade han sitt hufvud

på jungfruns knä, och hon löskade honom. Skräddare-svennen

satt tyst i granen och såg deruppå. Men konunga-dottern

dNg <"ii svart silkes-tråd ur sin kappa, och Hatade den oför-

märkt in i herens långa hår.

I detsamma begynte Trogen skälla, och der blef ett starkt

uny och dönande uti sjön, så att böljorna vältrade högt upp

på sanden. Nu framkom ur djupet ett ofantligt hafs-troll,

som var styggt till åsyn och hade sex hufvuden. Trollets hund

var så st>r, som en tu års gammal oxe. Vidundret sporde:

»hvar är prinsessan, som blifvit mig lofvad?» Pojken gen-

mälte: 'hon finnes här, men du må väl gå så nära att vi få

talas vid.' Trollet sade: »kanske vill du, lille byting, kämpa
med mig?» Iieren genmälte: 'det är för den skull jag har

kommit hit.' Trollet tog till orda: »i går slog du ihjel min

broder; i dag blifver jag din öfverman. Dock skola vi låta

våra hundar dragas först.» 'Dermed är jag nöjd', sade heren.

De hetsade nu sina hundar till strid, och der blef ett argt

slagsmål emellan dem. Leken lyktades så, att pojkens hund,

den lille Trogen, bet tr< Hets hund i halsen, tills blodet förrann

och han bk'f liggande död vid sjön. Då sade heren: »du ser

hvad aflärd din hund har fått; nu skall det gå dig samma-

ledes.» Han gick derefter fram emot trollet, svingade sill

svärd, som vog sex lispund, och högg till, så att alla trollets

sex hufvuden trillade i vattnet. Detta blef hafs-trollets hane.

När konunga-dottern såg denna färd, blef hon öfvermåttan glad

och utbrast med hjertans lust: »nu är jag frälsad!» Hon bad

derefter, alt den främmande kämpen skulle följa med lill hennes

faders gård, och der undfå beder och belöning för sin stora
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tjenst. Men heren nekade härtill och menade, att hans bistånd

var en ringa ting, som icke vore värd mycket omtalas. Pojken

grep derefter några perlor och prydnader, h vilka hafs-trollet

hade burit, tog ett höfviskt farväl af konunga-dottern, och gick

skyndsamt sina färde.

Medan striden stod var skräddaren, uppe i gran-toppen,

nästan halfdöd för ångest och räddhåga. När nu all fara var

öfver, kröp han hastigt ned af trädet, drog sin värja, och tvin-

gade konunga-dottern göra ed, det han och ingen annan varit

den som frälsat henne. Prinsessan var icke mycket villig

härtill; men hon räddes för sitt iif, och tordes icke neka.

Skräddaren förde henne så till kungs-gården, hvarest de emot-

togos med stor fröjd och hedersbevisning. Derefter anrättades

ett -ännu ypperligare gästabud, än det som varit dagen till—

förene. Skräddare-svennen sattes närmast intill konungen, och

hölls af alla i stor ära och vördnad. Sjelf talade han många

stolta ord, och rosade mycket sina manliga bedrifter.

Tredje dagen skulle den yngsta konunga-dottern foras ut

till hafs-trollet. Då blef en ännu större sorg än tillförene, ej

blott öfver konungens gård, utan öfver hela riket; ty alla höllo

prinsessan kär, för hennes fägring och mildhet skull. Många

satte nu sin lit till den manhaffige skräddaren, att han skulle

frälsa konunga-dottern, såsom han frälst hennes systrar; men

prinsessan sjelf ville icke luta trösta sig, utan grät bitterligen.

Hon fördes derefter till hafvet, och satte sig på hafs-stranden.

Men skräddare-svennen glömde alla sina stora löften, och kröp

upp i den höga granen, såsom han var van att göra.

Medan allt detta timar gick kocks-pojken till sin husbonde

och sade: »mästare! gifven mig orlof att ännu en gång förlusta

mig uti staden. Jag lärer icke snart bedja eder om lof att gå

ut.» Såsom nu kocken visste pojkens ofantliga styrka, och

dertill förnummit lians frikostighet, \ille han icke afslå en så

ringa bön, utan sade: »gäck i frid! men blif icke länge borta.

Om skräddaren vinner seger, blir här i dag etl mycket större

gästabud än någonsin tillförene.» Heren tog så fram några

gyllene smycken, och stack sin mästare i handom, hvilket

kocken lät sig väl behaga, ond sagan eljest icke ljuger. Der-
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efter sprang pojken bort, och hemtado det tredje svärdet, som

borde bättra \ii.r

t tolf lispand, men vol: blott ellofva. När lian

Svingade del i handen och märkte huru lätt det var, hlef han

äter vred, och sade till smeden: »voren J icke min fader, såsom

J det aren, skallen J sjelf smaka det. Nu står till lyckan om

jag återkommer eller far min hane.» Heren hand sä svärdet vid

sidan, dre- linne- rocken öfver sina kläder, lockade sin hund,

och vandrade \äuen fram emot häftet

Yir han kom till stället hvarest konunga-dottern satt och

grät pf hafs-stranden, gladde sig skräddaren uppe i gran-toppen.

Men heren lät irke märka sig, utan gick fram till prinsessan,

hebade höfviskt, och sporde: »skön jungfru! hvi sitten J här

så bedröfvad och fallen tårar pä kind?» Konunga-dottern

svarade: 'jag må väl fälla tårar; min fader har varit i sjönöd

och lofvat mig bort till ett hafs-troll. Jag rädes det kommer

snart och tager mig, arma jungfraV När svennen såg hennes

sor_\ rördes hjertat i hans bröst, ty så vänt ett vif hade han

aldrig sett tilliorene. Han frågade-. »Gnnes då i hela er faders

rike ingen man och kämpe som kan frälsa edert lif?» 'Jo,'

Både mön, 'det sitter en manhaftig skräddare uppe i denna

gran. Han har lofvat frälsa mig, såsom han frälsat mina begge

systrar.' Vid dessa ord vände heren sig om, och såg hvarest

skräddaren satt hösst i toppen af trädet. Då log han, och sade:

.ädla jungfru! sätten icke eder lit till en sådan kämpe. Men

om J viljen löska mig en stund, skall jag för eder våga mitt

lif.» 'Det vill jag gerna göra', mälte konungadottern; ty hon

höll BveooM kär, för hans hurtighet skull. Då talade heren

till Bin hund, och sade: »liten rrogen, sitt troget på vakt!»

Derefter lade han silt hufvud i jungfruns knä, och sof en

blund, medan hon löskade honom. Men när konungadottern

blef varse trådarne, hvilka hennes systrar hade flätat i pojkens

hår, föll det henne underligt före; hon drog så en silkes-

utur sin skarlakans-kappa, och hand den olörmärkt ibland

svennens lockar.

I detsamma l>eL.r \nt< Trogen skälla, och del hördes ett

IBirkt gny ifrån hafvet l»å sade heren: .d«-t är lid alt Btiga

upp. Skön jungfrul gifven mig edert förkläde, \i torde kunna
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få gagn deraf.» Konungadottern gjorde såsom han bad, och

svennen skar, med sitt svärd, klädet i tolf stycken. Nu blef

ett hiskeligt dön i vattnet, så att böljorna drefvos högt upp

på torra landet, och fram kom ett förfärligt hafs-troll, som

hade tolf hufvuden, det ena styggare till åsyn än det andra.

Trollets hund var stor, som den största tjur. Vidundret sporde:

»hvar är prinsessan, som blifvit mig lofvad?» Pojken gen-

mälte: 'hon finnes här; men du må väl gå så nära, att vi

kunna talas vid.' Trollet tog till orda: »kanske vill du, lille

byting! dräpa mig i dag, såsom du förut dräpt mina bröder?»

Heren gaf till svar: 'det är fördenskull jag har kommit hit.'

Trollet sade: »bida! här träffar du din öfverman. Dock skola

vi låta våra hundar dragas först.» 'Dermed är jag tillfreds',

genmälte heren.

De hetsade nu sina hundar till strid, och der blef ett argt

slagsmål. Men leken fick en hastig ända, ty troll-hunden grep

herens hund med tänderna, och uppslukade honom i en enda

munsbit. Detta blef Trogens bane, och tycktes vara ett dåligt

förebud. Heren lät dock icke skräma sig, utan gick fram,

och högg manligen till med svärdet, så att alla trollets tolf

hufvuden föllo i sjön. Men trollet hade en underlig art, ty

när ett hufvud var afhupget, och kom i vattnet, fick det åter

lif, hoppade upp och blef genast sittande såsom förut. När

heren förnam detta, ropade han till konunga-dottern och sade:

«ädla jungfru! nu äro goda råd dyra. Lägg en flik af ert

förkläde på hals-ändan, så fort jag afhugger hufvudet, eljest

qvicknar det åter vid.» Svennen högg derefter andra hugget,

så att ett hufvud föll till marken; men konunga-dottern var

genast redo, och gjorde såsom han hade tillsagt. Heren

högg så tredje hugget, och å nyo föll ett hufvud; men prin-

sessan var åter tillreds, och lade en flik af sitt förkläde öfver

hals-ändan. Sammaledes ock d«t fjerde hugget. När boren

sålunda hade afhuggit sju hufvuden, begynte trollet bedja för

sig, och sade: »stilla ditt s\ärd, ty jag ull gerna lemna jung-

frun i frid, endast jag får draga hädan.» Men heren var vred

i hugen, och mälte: »icke må du tänka att komma lefvande

härifrån, sedan jag en gång uuinit seger öfvéf dig.» 1 detsamma
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rTJnflwitl lian sitt svärd, och Iiöul; väldoligen till, så att det eaa

huluidet 1611 till marken efter det andra; men konunga-dottei n

\ar alltid redo, och lade en klädes-llik på såret. De lyktade

icke förr än svennen afhuggit alla trollets toU" hufvudcn; och

detta hlef hafs-trollets hane. Men under tiden satt skräddaren

uppe i uran-toppen, och tordes Icke röra sig för ängslan och

räddhåga.

Nar striden var ändad, utbrast konunga-dotterh med hjer-

tans fröjd: »nu är jag frälst!» Dorefter tackade hon sin kämpe
för hans manliga bistånd, och bad honom följa med till hennes

faders gård, att der undfå heder och belöning. .Men beren

nekade till hetmes begäran, och menade att föga lörtjente ordas

om den ringa tjenst han kunnat göra. Han grep så några

af trollets smycken, tog ett kärligt farväl af den fagra konunga-

dottern, och drog sina färde.

Då pojken hade gått, klättrade skräddare-svennen hastigt

ned af trädet, drog sin värja, och hotade prinsessan med
döden, om hon icke ville göra ed, att han, och ngeri

;mnan, varit den som frälsat henne ifrån hafs-trollet. Detta

tycktes konunga-dottern vara ett dåligt vilkor, ty hennes hug

lekte till den unge kämpen, som så manneligen för henne

vågat sitt lif. I sin nöd dristade hon likväl icke vägra;

utan lofvade göra efter skräddarens begäran. De vandrade så

tillsammans emot kunizs-uarden. Prinsessan var modlälld, och

ordade litet; men skräddaren gick vid hennes sida med stolta

>te_- och stora åthäfvor, såsom hade han varit den djerfvaste

kämpe. När nu konungen på långt håll märkte deras ankomst,

blef han mycket glad, ty han hade icke trott få återse sin

dotter med lifvet Han drog dem så till mötes med hela sitt

hof, samt stor heders-be\isning. Och der blef glädje i ko-

DtlBgeni gård, att de tre prinsessorna voro frälsta; och ett

stort rjkte om den manhaftige skräddaren gick ut öfver hela

riket.

l>et led nu emot timman, att gästabudet skulle begynna;

men in. en mat var framsatt på borden. Då blef kODODgea

misslynt, och sände sin yngsta dotter att spörja, Inarföro mal-

tiden icke var redo. Kocken undskyllade sig, det hans tjenare
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varit borta, så att han ensam måst anrätta maten. Prinsessan

återvände med sådant besked. När hon nu gick förbi kocks-

pojken, föll det henne underligt före, att han vände sig bort,

och vid hon beskådade honom nogare, då igenkände hon

den tappre kämpen, som nyss hade stridt för henne. Nu blef

konungadottern glad, och lopp hasteligen in till sina systrar att

förtälja hvad hon hade hört och sett.

Medan prinsessorna samtalade härom, kom konungen,

deras fader, och fick höra hvad de sade. Då förundrade han sig,

och befallte strängeligen sina döttrar, att utan omsvep bekänna

huru allt hade tillgått. Den yngsta konunga-dottern berättade

nu allting, såsom det var, ifrån början till slut, och de äldre

prinsessorna bekräftade hennes tal. Men konungen blef myc-

ket vred öfver skräddarens falskhet, och gladdes tillika att

kunna vedergälla den rätta kämpen. Han skickade så bud, att

kocks-svennen skulle genast komma in för honom.

När budet kom fram, blef en stor undran ibland alla

konungens tjenare och små-svenner. Men kocks-pojken ville

icke gå, utan sade: »huru skall jag komma inför konungen; jag

är en ringa man och klädd i ringa kläder.» Budet svarade,

att han gjorde bäst i att lyda konungens vilja. Då gick heren

dristeligen upp i salen, hvarest konungen satt till bords med
alla sina gäster; och skräddaren hade sin plats vid konungens

sida. När nu skräddare-svennen såg den tappre kämpen, som

hade frälsat prinsessorna, bleknade han till jord; men konun-

gen vände sig till kocks-pojken, och sporde med hög röst:p/är

det du som har frälsat mina tre döttrar?» Heren svarade fri-

modigt: 'alla veta förtälja, att icke jag, utan skräddaren har

gjort det.' »Nej,» ropade konunaa-döttrarne med en mun, »det

var du som frälste oss, och här sitta de tre silkes-trådar, som

\i Halade in i ditt hår, den da?en du låg på vårt knä.» Prin-

sessorna sprungo så fram, omfamnade kocks-svénnen, och

uppsökte h\ar sin silkes-tråd ibland hans långa lockar. Nu
förstodo alla, att det var sa mit, såsom konunga-döttrarne hade

förtäljt. Men konungen sade: »om det var du, som frälste

prinsessorna, skall du ock hafva lön derlör. Jag gifver dig

min yngsta^ dotter, och dertill halfva mitt land och rike.»
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Nu blef stor lust och hugnad öfver hela kungsgärden, och

brölloppel firades med fröjd och gamman. Men don manhaf-

bge skräddaren smög sig skamflat bort ifrån gästabudet, och

sagan förmäler intet om hans vidare storverk.

.#///*/arkning.

Ibland F. IIammrrichs Skandinaviske Reisem i n der,

införda i tidskriften Bra ge o g Idun, Kjöbenbavn, 1859, Bind

II, förekommer ss. 547— oo2 en öfverlemning ifrån Blekinge af

iga, kallad »Lille h'nns», hvilken eger lika inledning med
o!van anförda folk-berättelse. Den Blekingska öfvcrlemningen är i

öfirigt utan serdeles värde, och skönjes tydligen bafva tillkommit

genom förblandning af flera skiljda sago-stoiTer. Vi återkomma
dertill, vid meddelandet af sagan om »Pojken, som ål för lolf och

arbetade för lolf.»

5.

De Ocgge /ostcr-Örööcvna.

Betllgtadi Folk-Sagor förekomma:

i. Pi \orska: — Hos Asbjörnsen och Moe, Norske Fol-

keeventyr, Del. I. Chrisliania 1843, N:o 24, ss. 439—157, »Lille

K«rl».

2. Pl Tyska: — A. Se Kinder-Mareken aus mundtli-

chen Erzlblangeo pesammelt, Erfurt 4787, ss. 454— 48G. »K<>-

vii/in Wilovrilte mii Aren twei Töchtem». — b. Se A. L. Giumm,

Llaai Al .i r i h c n l. ii i- ti , ss. 494— 211, »IfntnnrnhoUl- und Jlrtunun-

stark». — C. Se HnxJerna Giumm, Kinder- und H aus- Ma renen,

Th. I, \ »in. m. 362—389, »Dic Zmi Brådera [öfrers. pl Svenska

uti RxcTEBDAHLfl Julläsning för Barn, Lund 1838, ss. 12<)— 182,

»Dt två Bröderna»]. — D. Se anf. b. th. i. N:o 62, u. 397—

399, »/'«' Bienenköntgtnna fofvers. pl Svenska uti Kimterdahls
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Julläsn. for Barn, s. å., ss. 111—114, »Askepott»]; jfr. . Th.

III, ss. 113—115. — E. Se anf. bok Th. I, Ifco 17, ss. 106—Ut,
sednare delen af Sagan »Die aeisse Schlange». — F Se anf. bok. Th.

I, N:u 85, ss. 498—504, »J)ie Goldkindcr» jfr. Th. III, s. 150), —
G. Se anf. arb. Th. III, ss. 105—HO, »Wasserpeter und Wasserpaul»,

samt »Johannes Wassersprung und Caspar Wasser.<prung».

3. På Iiöltmiska : — Hos Gerle , Volksmärchen der

Bohmen, Prag 1819, Th. IL 2, »Die Zuillings-briider».

4. På .Tfagyariska: — Hos Gaal, Volksmärchen der

Magyaren, Wien 1822, N:o 9, »Der Yogel Goldschicerf».

5. På Fransyska: — Se Cayixs, Cabinet de» Fees, T.

XXIV, s. 267, »VOiseau d'or» [ofvers. på Svenska uti Saga, Barn-

Kalender f<ir ar 1844, ss. 15—26, »Skön-Guldliår»].

6. På Italienska: — A. Hos Straparola, Notti piace-

voli, X, >":o 3. — B. Se Basile, II Pentamerone, I, N:o 7,

»Lo mercante.»

7. På Hinduiska: — Se en egendomlig, men mycket lik-

nande berättelse i Die Märchensarnmlung des Somadeva
Bhatta aus Kaschmir, aus dem, Sanskrit ins Deutsche
ubersetzt von D:r Hermann Brockbacs», Leipzig 1843, Th.

II, ss. 142—160: »Geschichte der Briider Asokadatla und Yijaya-

dalla.»

8. Pä Persiska: — Hos Görres, uti Das Heldenbuch
von Iran aus dem Schah >iameh des Firdlssi, Berlin 1820,

Bd. II, ss. 246—260, återOnnas vissa liknande drag i berättelsen om
»J.ohasp».

9. På Hebreiska: — Hos Rabbi Chanina , Das Juxli«che

Maasäh-Buch, Cap. 134 (Se Grimm, Th. III, ss. 114—115)

A. SUfrocrljtmt oel) Cilltunckcr.

Ifrån Wormland.

Det var ch gång en korums, som hade en drottning hvil-

ken han myckel älskade. Men efter någon tid dog drottningen,

och lemnade efter sig on enda dotter. .När nu konungen blif-

vit enkling vändes hela hans hug till den lilla prinsessan, och

han hull henne kär såsom sin ögonsten. Den unga konunga-
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dnttrcn växta sä opp, och blef den fagraste jungfru, hvarom nå-

gon hört talas.

När prinsessan var femton vintrar gammal hände sig, alt

der utbrast ett stort drlig, och hennes fader måste draga hört

emot landets fiender. Såsom konungen nu icke hade någon, åt

Inilken han kunde anlortro sin dotter, medan han sjelf var

borta, lät han l>y-'_'a ett liii^l torn uti skogen, försåg det ym-

niut inrd lif>medel, och satte deruti sin unga dotter med hen-

nes farna. Tillika lät han utgå ett påbud, att ingen man, eho

det vara måtte, skulle vid lifsstralV la nalkas intill tornet, der

jungfrurna sutto inne.

Konungen menade sig nu hafva gjort väl för att akta sin

dotters ära, och drog så bort i leding. Under tiden sitter prin-

sessan i tornet med sin tärna, och sömmar silke på knä. Men

i staden voro många raska konungasöner och andra ungersven-

ner, hvilkas hug lekte till den fagra mön, och de önskade gerna

att komma till samtals med henne. När de märkte, att sådant

icke kunde ske, buro de en stor harm emot konungen, och

tänkte uppå hämnd. Till den ändan samråddes de med en

gammal qvinua, som visste mer än andra, och bådo henne laga

så, att konungadottern och hennes tjenstemö skulle mista sin

ära, änskönt de icke varit i någon mans våld. Käringen lof-

vade silt bistånd härutinnan. Hon trollade så i ett par äpp-

len, lade dem uti en korg, och gick till det ensliga tornet, hvar-

est jungfrurna sutto.

När konimiradottern och hennes tärna blefvo varse den

gamla qréoao, der hon satt utanför vind-ögat, fingo de en

>t,irk hstnad att smaka hennes fagra äpplen. De ropade

så åt käringen, att de ville köpa af den kostliga frukten; men

IroUqvinnaa svarade, att hon icke höll den fal. ?s';ir nu jung-

frurna icke upphörde med sina böner, sade gumman, att hon

skulle skänka dem h\ar sitt äpple, om de blott ville hissa ned

en korg ulföre torn-muren. Prinsessan och hennes tärna tänkte

icke pfl aågon falskhet, utan gjorde såsom trollpackan hade

ach erhöDo så livar sitt äpple. Men den förtrollade fruk>

t' n Ii. nle en underlig kraft, ty begge jungfrurna blefvo pl eä

tång halsande, och innan året \ar om, födde hvardera en lilen
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blomkind. Konunga-dottorns son kallades Silfverkvit; tärnans

son nämndes Lillvacker. De begge svenne-barnen växte till,

och blefvo större och starkare än andra barn. Dertill hade de

ett fagert utseende, och liknade hvarann såsom tvänne bär, så

att livar man kunde väl se och skönja att de voro syskon.

Det led nu om sju runda år, och konungen skulle komma
hem ifrån ledingen. Då blefvo de begge jungfrurna mycket för-

skräckta, och räddes att han skulle få spörja deras oära. De

öfverlade så med hvarandra, huru de skulle dölja sina barn;

men ingendera visste att råda hårutinnan. När nu ingen

annan hjelp fanns till, togo jungfrurna med stor sorg farväl af

sina söner, och hissade dem om natten ned ifrån tornet, att

de sjelfva skulle fresta sin lycka i verlden. Vid afskedet skänkte

konungadottern åt Silfverhvit en kostbar knif, till en hugkomst

af hans moder. Men tärnan hade ingenting att gifva sin son i

föräring.

De begge fosterbröderna begynte nu sin vandring ut i verl-

den. När de hade färdats någon tid, kommo de till en niurk

skog; uti skogen mötte dem en man, som var stor till vext

och underlig till utseende. Mannen bar tvänne svärd vid sidan,

och förde med sig sex stora hundar. Han helsade vänligt:

»god dag, piltar små! livadan aren J komna, och kvartut ställen

J eder färd?» Svennerna förtäljde, att de kommo ifrån ett högt

torn, och ärnade sig ut i verlden för att pröfva lyckan.

Mannen mälte: »om det är såsom J sägen, vet jag eder här-

komst bättre än någon annan. Och på det J skolen ega något

till hugkomst af er fader, vill jag gifva eder h vardera ett

svärd och tre hundar. Men ett skolen J lofva mig. att J aldrig

skiljens ifrån edra hundar, utan förcn dem med eder, hvart J

än tagen vägen.» Piltarne tackade fiir mannens goda gäfva, och

lofvade göra såsom han hade sagt. Derefter skiljdes de ifrån

honom, och drogo vidare leden from.

När de länge hade färdats omkring, kommo de omsider

till en korsväg. Då sade Silfverhvit: »mig synes, det lär* i

oss bättre, om vi pröfva lyckan livar för si^r. Låtom oss der-

före skiljas åt.» Lillvacker svarade: 'ditt råd är godt; men

huru skall jag då framdeles kunna veta, om det går dig väl i
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verlden?' >Jo», sade Silfverhvit, odet skall vara dig till ett tec-

krn, att sa länge vattnet är klart i donna kalla, så länge lef-

\< t jag; men när vattnet blifver rödl och grumligt, då är jag

död. Och tror jag förvisst, att du läror hämnas min bane.'

Silfverhvit ritade nu med sin knil i källan; derefter tog han

farväl af sin broder, och de drogo åt hvar sitt håll. — Lillvac-

kor koin snart derefter till en kungsgård, hvarest han fick

st Men hyarje morgon vandrade han till källan, för att

i efter tidningar ifrån sin fosterbroder.

Silfverhvit fortsatte au ensam sin färd öfver höga berg

och djupa dalar, intill dess han fick se. en stor stad. Men uti

staden tycktes stå illa till, ty husen voro klädda med svart, och

alla invånarne gingo tysta och sörjande, såsom hade der timat

nlgon stor olycka. Silfverhvit gick fram, och sporde livad or-

saken månde vara till all denna bedröfvelse. Folket svarade:

»\isserligen måtte du vara en långväga främling, som icke för-

nummit, huru konungen och drottningen varit uti sjönöd, och

blifvit tvungna att bortlofva sina tre döttrar. Redan i morgon

skall hals-trollet komina och hemta den äldsta prinsessan.»

Vid dessa tidningar blef s\ennen glad och tänkte, det han nu

hade ett godt tillfälle att vinna gods och ryktbarhet, om lyckan

> . si \ille vara honom gynnsam.

När dagen var inne, band Silfverhvit sitt svärd vid sidan,

lockade sina hundar, och vandrade ensam ned åt hafvet. Vid lian

nu salt på hafsstranden fick lian se hvarest konunga-dottern

k"in dragande utur staden, och med henne var en hofman,

gom vara god att frälsa hennes lif. Men prinsessan

var mycket bedröfvad i b gråt bitterkgen. Då gick Silfverhvit

fram, och helsade böfviakt på den fagra jungfrun. Vid det

konunga-dottern och hennes följeslagare nu blefvo varse den

raske ungersvennen, vordo de mycket förfärade; ty de tänkte

att det \ar hafs-trollet som koin. Men holinannen lopp undan

för stor räddhåga skull, och gömde sig i ett högt träd, som växte

invid sjön. När Silfverhvit märkte deras förskräckelse, sade

han: ragra jungfru! radens icke för mig; j;m skall icke göra

t ondta Konunga-dottern bvarade: "åt det icke du,

Bom kommer för att taga mig?' »Nej,» genmälte Silfverhvit:
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»jag är kommen hit, för att frälsa eder.» Då gladdes prinses-

san att en så båld kämpe ville strida för henne, och de talade

länge och vänligt med hvarandra. Under samtalet bad Silfvor-

livit, att jungfrun skulle unna honom en bön, det hon ville lö-

ska honom. Konunga-dottern biföll hans begäran, och Silfver-

hvit lade sitt hufvud på hennes knä; men under det han hvi-

lade, tog prinsessan en guld-ring, och fäste oförmärkt ibland

svennens hår-lockar.

Rätt som det nu var, kom hafs-trollet farande utur dju-

pet, så att skum och våg yrde vidt omkring. När trollet fick

se Silfverhvit, vredgades det och sade: »hvarföre sitter dujemie

min prinsessa?» Ungersvennen genmälte: 'jag tänker att hon

är mera min än din.' Hafs-trollet sade: »det vilja vi blifva två

om; men nu skola vi först låta våra hundar slås.» Silfverhvit

var icke sen härtill, utan hetsade sina hundar emot trollets

hundar, och der blef ett argt slagsmål. Men leken ändades så,

att svennens hundar fingo öfverhanden, och beto ihjel hafs-hun-

darne. Genast drog Silfverhvit sitt svärd i fullt flygande, gick

emot hafs-trollet, och högg ett väldigt hugg, så att odjurets

hufvud trillade på sanden; men trollet skriade förfärligt och

for ut i sjön, så att vattnet stod högt i himmels sky. Deref-

ter tog svennen sin sillbodda knif, skar ut ögonstenarne ur

trollets hufvud, och gömde dem hos sig. Han helsade så på

den fagra prinsessan, och cick hastigt sina färde.

När nu striden var förbi, och ungersvennen hade gått sin

kos, kröp hofmannen neder ur trädet och hotade prinsessan

med döden, om hon icke ville säga för alla, det han och ingen

annan hade frälsat henne. Konunga-dottern dristade icke neka

till denna begäran; ty hon räddes för sitt lif. Hon gick så

med hofmannen hem till kungsgården, hvarest de undfingos med

stor ära och heders-bevisning. Men der blef icke ringa glädje

i landet, när folket fick spörja att den äldsta prinsessan blifvit

frälsad ifrån hafs-trollet.

Andra dagen aflopp allt på samma sätt. Silfverhvit gick

nedåt stranden och mötte den medlersta prinsessan, när hon

skulle utlemnas åt trollet. Men då konunga-dottern och hen-

nes ledsagare blefvo honom varse, vordo de mycket förfä-



mrrwvti oca uu^Mcin. <>5

rade; ty de tänkte, att det var hafs-trollet som kom. Hofman-

nen kröp nu i träd såsom förra gången; men prinsessan efter-

kom Itennem begäran och löskade honom, liksom hennes sy-

Btef hade gjort. Hon band der\id sin guld-ring i Silfverlnits

långa hår.

"S;ir det så hade lidit en stund, hördes ett stort gny ur

hatat, och der kom fram ett hafs-troll, som hade tre hundar

och tre hutVnden. Men Sill\erh\its hundar hehöllo seger öf-

\«i hafs-hundarne, och s\enuen sjell högg ihjel trollet med sitt

svärd. Doreftcr tog han fram sin silfbodda knif, skar ut trol-

lats ögonstenar och gick sina färde. Men hofmannen var icke

son, utan kröp ned af trädet, och tvang prinsessan att eöra ed,

del han och ingen annan hade frälsat henne. De vände så

Iter till kungsgården, hvarest hofmannen undficks med stor ära,

och hlef hållen för den ypperste kämpe.

Tredje dagen hand Silfverhvit svärd vid sidan, lockade sina

tre hundar, och vandrade åter igen ned till hafvet. Vid han

nu satt på sjöstranden, fick han se hvarest den yngsta konunga-

dottern kom dragandes utur staden, och med henne gick den

manhaftige hofmannen, som troddes hafva frälsat hennes systrar;

men prinsessan var mycket bedröfvad, och grät modiga tårar.

Då gick Silf\erhvit fram, och helsade höfviskt på den fagra

jungfrun. Vid nu konunga-dottern och hennes följeslagare blefvo

varse den raska ungersvennen, vordo de mycket förfärade; ty

de trodde att det var hafs-trollet som kom. Men hofmannen

lopp andan orh gömde sig i etl hiigt träd, som växte invid

sjön. När Biifrerhvit märkte deras räddhåga, sade han: »fagra

jungfrnl radens icke för mig, jag skall icke göra eder något

ondt.» Konunga-dottern svarade: 'är det icke du, som skall

taga mig?' Nej,» genmältc Silfverhvit, »jag är kummen hit för

att frälsa eder.» Då gladdes prinsessan, att en så båld kämpe
ville strida för henne, och de talade länge och vänligt med
lnarandra. Under samtalet bad Silfverhvit, att den fagra jung-

frun skulle unna honom en bön, det hon ville löska honom.

Konunga-dottern samhckte gema till hans begäran, och Sill-

vrlnit lade sitt hufvud pj hennes knä. Men när prinsessan

fick se guMrmgarne, hvilka hennes systrar hade bandit i s\en-
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nens hår, blef hon förundrad, och flätade oförmärkt ännu en

ring i hans lockar.

Rätt som det nu var, kom hafs-trollet farande utur dju-

pet med mycket gny, så att skum och våg yrde högt emot

himmelen. Odjuret hade den gången sex hufvuden, och nio

hundar. När nu trollet blef varse Silfverhvit, der han satt hos

den unga konungs-dottern, vredgades det, och ropade: »h\ad

har du att göra med min prinsessa?» Ungersvennen genmälte:

'jag tänker, att hon blir snarare min än din.' Trollet sade:

»derom vilja vi blifva två; «ien nu skola vi först låta våra hun-

dar slås.» Silfverlnit var icke sen, utan hetsade sina hundar

till strids emot hafs-hundarne, och der blef ett argt slagsmål.

Men leken ljktades så, att svennens hundar vunno öfverhan-

den, och beto ihjel alla nio hafshundame. Genast drog Silfver-

hvit sitt blanka svärd, gick emot hafs-trollet, och högg till, så

att alla sex hufvuden trillade på sanden; men odjuret skriade

förfärligt, och for ut i sjön, så att vattnet stod högt i sky.

Svennen tog derefter sin silfbodda knif, och skar ut alla trol-

lets tolf ögonstenar. Han helsade så på den unga konunga-

dottern, och drog skyndsamt sina färde.

När nu stnden var lyktad och ungersvennen hade gått

bort, steg hofmannen ned ur trädet, drog sitt svärd, och

hotade prinsessan med döden, om hon icke ville säga, det

han hade frälst henne ifrån trollet, liksom han frälst hen-

nes begge systrar. Konunga-dottern dristade icke neka till

hans begäran, ty hon räddes för sitt lif. De \ ändrade derefter

tillsammans emot kungs-gården. Men när konungen fick se

dem begge vid lif, vardt en stor glädje öfver hela hofvet, och

de undfingos med stor heders-bevisning. Hofmannen \ar nu

annat till karl, än när han satt uppkrupen i trädet. Konungen

lät så tillreda ett präktigt gästabud, med lust och lek och dans

och stränga-spel, samt kivade hofmannen sin yngsta och kära-

ste dotter till lön för hans mannamod.

Midt under bröllopps-glädjen, medan konungen satt till

bords med alla sina män, öppnades dörren, och Silfverhvit kom
in åtföljd af sina hundar. Svennen trädde dristigt fram i gä-

stabuds-salen, och helsade konungen. Men när de tre konunga-
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döttraroe igenkände honom, blefvo de bögKgen gltda, sprungo

upp ifrån bordet, ocli Inpo främlingen till mötes. Härö/ver

vardl konungen myckel förundrad, och sporde livad sådant

minde betyda. I>å förtäljde den yngsta prinsessa» huru allt

btde tillgått ifrån början till slut, och att Silfverhvit var den

om hade frälsat dem, undan hofmannen satt uppe i trädet.

Till yttermera visso uppsökte konunga-döttrarne, livar och en,

den guldring som hon hade inflätat i Silfverhvits har. Men

konungen visste ännu icke rätt, h\ad han borfle tänka om allt

detta; dl sade Silfverhvit: »Herre, kooungl pl det du icke skall

tvifla om dina döttrars ord, kan du här se ögonstenarne efter

hafs-trollet, som jag dräpte.»; Nu förstod konungen och alla

hans män, att prinsessorna hade förtäljt sanningen. Den svek-

fulle hofmannen fick sa lida sitt välförtjenta straff; men Silf-

verhvit blef emottageo med stor ära, och vann den yngsta ko-

nunga-dottern, samt med henne halfva riket.

Sedan brölloppet var ändadt, llvttade Silfverhvit med sin

unga brud till en stor kungs-gård, och lefde med henne i ro

ocb lycka. l>å hände sig en natt, medan alla sofvo, att det

klappade pä vindögat och en röst hördes ropa: »Silfverhvit!

. jag vill tala med dig.» Konungen ville icke väcka sin

unga brud, utan steg hastigt upp, band svärdet vid sidan, loc-

kade sina hundar och gick ut. När han så kom under bar

himmel, stod der framför honom ett Troll, som var både stort

och bistert till utseende. Trollet sade: »Silfverhvit] du har dräpt

mina tre bröder, och jag är kommen att hämnas deras död.

Derföre äl mitt förslag, att du gar med mig till hafsstranden,

och att \i der kämpa med hvarandra.» Detta vilkor likade

ungersvennen val, och han följde trollet utan gensägelse. När

de nu kommo ned emot hafvet, lågo der trenne stora hundar,

bvilka trollet hade fört med sig. Genast hetsade Silfverhvit

sina hundar emot trollhundarne, och der blef ett argt slagsmål;

men lekt-n lyktadea så, att troll-hundarne måste v ika undan.

Derefter drog konungen sitt s\ärd, gick manligen fram emot

trollet, och \itt<- det många dråpliga hugg, så atl der blef en

väldig kamp. Men när trollet märkte att striden ^i'k emot,

blef det förfärad t, och lopp hastigt undan till «-tt högt träd;

5
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Silfverhvit och hans hundar lupo efter, och hundarne skällde

häftigt. Då begynte trollet hedja för sig och sade: »käre Silf-

verhvit! jag vill taga böter lör mina bröder; men tysta dina

hundar, medan vi få talas vid.» Konungen befallte nu sina

hundar tiga stilla ; men det lialp icke, utan djuren skällde hår-

dare än förut. Då tog trollet tre hår af sitt bufvud, räckte

dem åt Silfverhvit, och sade: »lägg ett hår öfver hvardera

hunden, så läror han nog hålla sig tyst.» Konungen gjorde

såsum honom sades; genast tystnade hnndarne och lågo orörliga,

såsom hade de blif\it fastsmidda vid jorden. Nu märkte Silf-

verhvit att han blifvit besviken; men det var för sent. Trollat

steg så ned ur trädet, drog sitt svärd, och började enviget å

nyo; men de hade icke skiftat många hugg med hvarandra,

förr än Silfverhvit fick bane-sår, och lag i sitt blod på marken.

Sagan återvänder nu till Lillvacker. Han gick om mor-

gonen till källan ^d kors-vägen, och fann henne full med blod.

Då förstod han att Silfverhvit var död, och ihågkom sitt löfte

att hämnas sin foster-broder. Han lockade så sina hundar,

band svärdet vid sidan, och vandrade vägen fram, intill dess

han kom till en stor stad. Men uti staden var allt uppfylldt

med glädje, folket svärmade på gatorna, och husen voro klädda

med skarlakan och andra präktiga tyger. Lillvacker sporde

hvad orsaken månde vara till all denna fröjd. Folket svarade:

»visserligen måste du vara fjerran ifrån, som icke vet, att här

är kommen en båld kämpe, vid namn Silfverhvit; han har

frälsat våra tre prinsessor och är nu konungens måg.» Lill-

vacker sporde noga huru allt detta hade tillgått; derefter ^ än-

drade han vägen fram, intill dess han om aftonen kom till

kungs-gården, hvarest Silfverhvit bodde med sin fagra brud.

När nu Lillvacker trädde in genom borg-porten, helsade

alla honom för konung: ty han var så lik sin fosterbroder,

att ingen kunde skilja dem ifrån hvarandra. Nid svennen så

kom i sof-stugan, trodde älven drottningen att det var Silfver-

hvit; hon gick honom derföre till mötes, och sade: »Herre,

konung! hvi bar du dröjt så länge? Jag har med sorg

afbidat din hemkomst.» Lillvacker svarade icke mycket till

detta tal, utan var tyst och fåordig. Han gick derefter till
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Bångs med drottningen; men lade ett blankt s\ärcl emellan sig

och henne. Den unga bruden visste icke hvad hon skulle tro

om allt detta, ty hennes gemål hade förut icke haft ridan

underlig sed. Men Jion tänkte: »det är icke godt spörja om
annans hemlighets, och sade derföre ingenting.

Om natten, medan alla sofvo, klappade det på vind-ögat,

och en röst hördes ropa: »Lill vacker! kom, mig lyster tala

med dig.8 Svennen steg genast upp, grep sitt goda svärd,

lockade sina hundar och gick ut. När han nu kom under bar

himmel, st>d der framför honom samma troll, som hade dödat

Silherhvit. Trollet sade: »Lilhacker! följ mig, sa skall du träffa

din fosterbröder.» Svennen var straxt redo att vandra med;
trollet gick förut. När de så kommo till hafs-stranden, voro

der tre stora hundar, hvilka trollet hade fört med sig. Något

längre bort, hvarest kampen hade stått, låg Silfverhvit i sitt

blod, och jemte honom lågo hans hundar fastbundna vid jor-

den. Då förstod Lilhacker huru allt hade tillgått, och tänkte

att han gerna ville våga sitt lif, för att hämnas sin foster-

broder. Genast hetsade han sina hundar emot troll-hundarne,

och der blef ett argt slagsmål; men leken lyktades så, att

Lillvackers hundar behöllo öfverhanden. Svennen drog der-

efter sitt svärd, och gick fram emot trollet med stora och

manliga hngL:. Men när trollet märkte att kampen gick emot,

lopp det undan, och flydde till ett högt träd; Lillvacker och

hans hundar lupo efter, och hundarne skällde häftigt. Då

begjnte trollet bedja för sig, och sade: »käre Lilhacker! jag

\ill gifra I ilar för din fosterbroder; men stilla dina, hundar,

medan vi få talas vid.)) Tillika räckte trollet fram tre hufvud-

hår och mälte: olägg ett hårstrå öfver hvardera hunden, så läror

han nog hålla sig tyst.» Men Lilhacker märkte att härunder

var något svek, han tog derföre de tre hufvudhåren, och lade

dem i stället öfver troll-hundarne. Genast föllo dessa till jor-

den, och lågo orörliga såsom hade de varit utan lif.

När nu trollet förnam, att dess rådslag icke hade fram-

-. blef det högeligen förfäradt och sade: »käre Lilhacker!

jag vill gif\a dig böter för din broder, allenast du lemnar mig

i fred.» Ungersvennen sporde: 'hvad kunde du \äl cifva miu,
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så kart som min fosterbroders lif?' Trollet genmälte: »här

gifver jag dig tvänne flaskor. I den ena är ett vatten af sådan

art, att om du stänker dermed på någon som är död, qvicknar

lian genast åter vid; men i den andra är ett sådant vatten,

att om du stryker deraf och någon kominer der invid, blifver

lian genast fast. Och menar jag att större kostbarheter än

dessa beggc näppeligen lära finnas.» — Lillvacker sade: 'ditt

förslag likar mig väl, och jag vill antaga det; men ett måste

du lofva mig dertill, att du löser min fosterbroders hundar.'

Trollet gick in härpå, steg så ned ur trädet, och bråste på

hundarne, att de vordo åter lösa. Derefter tog Lillvacker de

begge flaskorna, och vandrade med jätten ifrån hafs-stranden.

När de hade gått ett stycke tillsammans, kommo de till

en stor sten-häll, som låg tätt invid väqen. Då skyndade Lill-

vacker förut, och strök olörmärkt på stenen ur den ena fla-

skan. Vid nu trollet skulle gå der förbi, hetsade svennen alla

sina sex hundar på en gång, hvarvid jätten vek undan, och

kom så att vidröra sten-hällen. Trollet blef nu fast, och för-

mådde icke röra sig ifrån stället; men efter någon stund rann

dagen upp i öster, och lyste på stenen. När nu trollet fick

se solen, sprack det, och fick så sin bane.

Lillvacker sprang derefter bort till sin fosterbroder, och

stänkte på honom med vatten ur den andra flaskan, så att han

åter kom till lif. Då vardt en stor glädje, såsom man väl kan

veta. Foster-bröderna följdes derefter till kungs-gården, och

förtäljde under vägen sina öden ocli äfventyr. Lillvacker om-

talade huru han fått veta sin väns nöd, och huruledes lian

kommit till kuDgs-gärdeOj och der blifvit hallen för den unge

konungen. Han skämtade tillika deröfver, att han hade gått

till säiiirs med drottningen, utan att hon märkte annat än han

var hennes rätta gemål. Men när Sillurin it hörde detta tal
^

tänkte han, att Lillvacker bjudit drottningen någon oära; då

rann hans sinne till, så att han i vrcdesmude drog sitt

svärd och stötte det i sin fosterbroders lif. Lillvacker föll nu

död till marken, och Silfverhvit gick ensam hem till kungs-

gården. Men svennens hundar ville icke öfvergifva sin hus-
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bonde, utan lade sig tjutande omkring hans kropp och slickade

lians sår.

Om qvätten, när den ange konungen och lians gemål

skulle gå till sängs, sporde drottningen hvarföre han var så

tungsint och fåordig, Silfverhvit s\arade föga härtill. 1)5 sade

drottningen: smycket liar mig undrat, hvad som händt dig un-

der de sista dagarne; men mest lyster mig likväl f5 veta,

hvarföre du i natt lade ett draget svärd emellan oss.» Nu

gick det opp ett ljus för Silfverhvits ögon, han förstod att

hans fosterbroder var oskyldigt dråpen, och Ångrade bittert

det han hade så illa lönat Lill värker lör sitt lif. Konungen

steg derefter genast upp, och gick bort till stället, hvarest

hans fosterbroder 15g. Han gjöt sS lifs-vatten ur sin flaska,

och tvättade svennens sår; straxt qvicknade Lillvacker vid igen,

och de begge fosterbröderna vandrade med fröjd och glädje

åter till kungsgården.

Niir de nu kommit tillbaka, förtäljde Silfverhvit för sin

drottning huru Lillvacker hade frälsat hans lif, och hvad andra

äfventyr de hade bestått tillsammans. Då vardt lust och gam-

man Bfver hela kungs-garden, och svennen undficks af alla

med stor ära och hyllest. Men när Lillvacker hade dväljts

der någon tid, friade han till den medlersta prinsessan, och fick.

hennes och hennes binders ja och samtycke. Derefter firades

brölloppet med mycken ståt, och Silfverhvit delade halfva riket

med sin fosterbröder. Men de begge bröderna byggde tillsam-

mans i frid och enighet, och om de icke äro döda, lefva de

och må väl innu i denna dag.

•Atini iirktiiiig.

En ofullständig uppteckning ifrån Upland, förtäljer sagan

sålunda, alt det var en gäng tre sköna jungfrur, hvilka

icke ville gifta sig, ehuru de hade många friare. Da kom en

gammal gubbe gående till gården. Han sporde hvad orsaken

kunde fara, att de tre jungfrurna icke ville hafva mftn, ehuru de

voro både unga och fagra. Nu bekände tärnorna, att rätta an-

ledningen var iliD, att de fruktade få barn. Nar gubben hörde

detta, lofvade han hjelpa dem, och visade dem sa Lill en källa,

hvarutiu de borde dricka. Jungfrurna gjord* eftei gubbena rid;
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men det gick emot förmodan; ty eftej; någon tid voro de harvande

alla tre, och innan året var om, hade hvardera födt till verldeu

ett fagert svennebarn.

De tre pillarne växte upp tillsammans, och blefvo med tiden

väldiga jägare. När de nu ströfvade omkring i skogen, träffade

de vid serskildta tillfällen en björn-hona , en ulf-hona och en

räf-hona. Svennerna ville döda dem, men djuren tiggde sina lif,

och gåfvo sina ungar i lösen. Foster-bröderna fingo sålunda

hvar sin björn, ull och räf, hvilka troget följde och tjenade sin

husbonde. —
Sagans slut öfverensslämmer med föregående uppteckning.

Svennerna kommo nemligen till en stad, hvarest allt var nedsänkt

i sorg och bedröfvelse, emedan konungen hade varit i sjönöd, och

blilvit tvungen alt lofva sina tre döttrar åt trenne grymma hafs-

troll, af hvilka det ena hade tre, det andra sex, och det tredje

tolf hufvuden. Foster-bröderna frälste hvar sin prinsessa; men
hofmännen, hvilka ledsagat konunga-döttrarne till stranden, sade

sig sjelfva halva räddat dem. Konungen trodde ock att så var.

Men midt under bröllops-glädjen inträdde foster-bröderna i salen,

och röjde hofmäunens falskhet. De tre svennerna fingo nu hvar

sin af konungens döllrar till äkta; men hofmännen blefvo straffade,

såsom de väl hade förskyllat.

B. lliattu-man ocl) tDattii-sin.

Ifrån Södermanlani

Det var en gång en konung, som rådde öfver ett mäktigt

rike, och dertill var mycket älskad aT sina undersåter. Han

egde en fager drottning, som likaledes var vidt omtalad för

sina goda egenskaper. När så konungen och hans gemål hade

varit gifta någon tid, blef drottningen hakande och födde en

dotter; men sjelf mistade hon lifvet i barns-nöd. Då blef ko-

DUDgeo mycket sorgsen, och ville aldrig fästa sig någon hustru,

sedan hans första gemål blifvit lagd uppå bår. I stället vän-

des hela hans bug till barnet, och han älskade sin dotter så

högt, att han beslöt aldrig skiljas ifrån henne.

Emedlertid växte konunga-dottern upp, och blef den fagra-

ste mö som nåsonstädes kunde finnas. Då kommo många
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konunga-söner och andra ättstora män att fria till prinsessan,

ehuru hennes fader gaf dem alla afslag. Men friarne hlefvo

allt flera och flera, samt \äxte slutligen till en talrik skara,

konungen visste sig nu ingen råd, huru han skulle akta sin

dotter, utan lat bygga ett högt torn på en holme midt uti

sjön, och ditforde prinsessan tillika med hennes tjenste-tärnor.

Det hände sig nSgon tid derefter, att konunga-dottern

hade en underlig dröm. Hon tyckte, att hon gick i tornet

och träflade en lönlig stig; vid ändan af den lönliga stigen

\ar en förborgad dörr, och när hon öppnade densamma kom
bon fram till berget på ett ställe, der hon aldrig hade

>arit tillförene. .Men ur bergets sida frambröt en klar vatten-

stråle, som glimmade fagert emot solen. Prinsessan drack

deraf, och det föreföll henne i drömmen, såsom hade hon

aldrig tillförene smakat en så sällsam och kostelig dryck.

När nu morgonen kom och prinsessan vaknade, kunde hon

icke förgäta sin dröm, utan förtäljde den för sin tjenstemö. Då

blef tärnan ni \ eket förundrad, ty hon hade haft samma dröm

om natten. De begge jungfrurna kunde nu väl förstå, att der-

under låg någonting hemlighetsfullt, och fingo en stor åhåga

att söka efter den kostbara spring-källan. Sagdt och gjordt.

De letade och funno en lönlig stig, alldeles såsom dem hade

synts i drömmen; vid ändan af den hemliga stigen var en för-

;ad lucka, och när de gingo derigenom, kommo de till

ett -Uälle hvarest en vatten-åder sprang fram ur berget. Käl-

lans vatten var så klart och genomskinligt, att det glimmade

emot solen såsom skärt gull. De begge jungfrurna kunde nu

icke låta bli att dricka af det klara vattnet, och det föreföll

dem, att de aldrig smakat en mera Ijullig och svalkande dryck.

Men källvattnet hade en underlig kraft, ty begge jungfrurna

hlefvo p| en gång hafvande, och efter nio månader födde hvar-

dera en liten blom-kind. Hegge barnen voro svenne-barn; de

vatten-östes och fingo namn efter sin fäderne-börd. Konunga-

dottern kallade sin son Vattu-man; tärnans son nämndes

Yattu-sin.

Vid tidningen härom blef konungen, prinsessans fader, illa

till mods, och det ångrade honom att han icke hade gif\it sin
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dotter åt någon konunga-son, så hade denna ofärd icke timat.

Men såsom ordspråket lyder: »gjord geroiog har ingen åter-

vändo»; han måste derföre låta sig nöja med livad som hade

skett. Emedlertid satt prinsessan med sin lärna i det ensliga

tornet uti sjön, och ingen man fick någonsin komma dit. Men

de begge piltarne växte upp tilsammans, och blefvo stora till

växt, dristiga till sinnelag, och fagra till utseende. Dertill voro

de inbördes så lika, att ingen utom deras mödrar kunde skilja

den ene ifrån den andre.

Det led så en rund tid bortåt, och de begge fosterbröderna

voro femton vintrar gamla. Då gingo de en dag inför konunga-

dottern, och beddes orlof att draga bort ur tornet och fresta

sin lycka på egen hand. Prinsessan och hennes tärna ville

ogerna samtycka till denna begäran; men ungersvenncrna stodo

fast vid sin föresats. De togo så farväl af sina mödrar, och

de begge jungfrurna fällde många tårar öfver deras bortfärd.

Men vid afskedet gaf konunga-dottern hvardera svennen en

hund till foräring. Hon sade: »två ting skolen J lofva för all

den kärlek vi hafva visat eder. Det ena är, att J aldrig för

någon skolen yppa eder härkomst. Det andra, att J aldrig

skiljen eder ifrån dessa hundar; de skola ock städse vara eder

trogna.» Foster-bröderna samtyckte serna till prinsessans be-

gäran, och så skiljdes de ifrån tornet med mycken saknad å

begge sidor.

Svennerna gåfvo sig nu på väg, och kommo till kungsgården

hvarest prinsessans fader bodde. De trädde in i salen, helsade

höfviskt, , och alla män som sågo dem undrade öfver ynglin-

garnes utseende och hurtighet. 'När nu konungen blef varse

de begge främlingarne, sporde han efter deras namn och här-

komst. Svennerna genmälte: »Herre, konung] vi hela Vattu-

man och Vattu-sin; men det är oss förbjudet att yppa af h\ad

ätt vi äro komna.» Konungen sporde ytterligare: 'hvad är då

edert ärende, och hvartut ligger eder färd?' Bröderna svarade:

»vi ämna oss ut i verlden att pröfva vår lycka.» Då sade

konungen: »eder ätt röjer sig bäst på edert utseende, ocfa vill

jag här pifva er något till hugkomst Klen om J framdeles

kommen i nöd, så återvänden lill mig.» Med dessa ord räckte
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konungen il Vattu-man ett Bpjut,och il Vattu-sin en bfigeoch

pilar. Foster-bröderna lackade mycket för dessa föraringar,

därefter afsked, och fortsotto sin vandring.

de a i»Ia hade färdats, kommo de en dag uti en vild

S 'in de nu jagade med sina hundar, för att finna lifs-

nppehälle, mötte dem en stor björn. Genast ropade Vattu-

man till sin roster-broder: • -kjut du, sa kastar jag!» Men

björn-honan bad för sitt lif, och sade: »skjut inte! kasta inte!

Bernma liar jag hanne ungar. .kiur vill gifva eder hvar sin,

om J liten mig lefva.» I»ä gjorde « 1
«

• t svennerna ondt om dju-

ret, och de ville icke skada det. Men björn-honan bemtade sina

nn_'ar, gaf foster-bröderna hvar sin, och sade att hennes söner

skulle löna dem för sin moders lif.

Andra dagen jagade foster-bröderna äter igen uti skogen

med sina hundar. Dä mötte dem en ulf. Genast ropade Vattu-

man till Yattu-sin, och sade: »skjut du, så kastar jag.» Men
ulfven badomsitl lif. och mälte: »skjut inte! kasta inte! Hem-
ma eger jag tvänne ungar. Om J läten mig lefva vill jag gifva

eder hvar -in. Detta Hkade roster-bröderna väl, och de ville

icke skada djuret. Men nlf-honan hemtade sina ungar, och gaf

åt de beg^o svennerna, sägande, att hennes barn skulle löna

dem för sin moders lif.

• dagen, under jagten, mötte foster-bröderne en räf.

(ienast ropade Vattu-man till Vattu-sin: »skjut du, sa kastar

Men räf-honan tiggde om sitt lif, och sade: »skjut inte!

kasta inte! Hemma eger jag tvänne angår. Jag vill gifva eder

hvar sin, om J unnen mig all lefva.» Detta tycktes foster-bröderna

vara ett godl forslag, och de skonade djuret. Men räf-honan

lopp bort och hemtade sina un^ar. Hon gaf svennerna hvar

sin och sade, att hennes barn skulle vedergälla dem det de

sparat modrens lif. — Djuren följde nu sina herrar, och voro

dem lydiga och tro»na i allt hvad som befalltes.

När -.i i st i -broilerna hade vandrat länge tillsammans,

kommo de till en kors-väg; uti väg-skälet stod ett högt träd.

Då sade Vattu-man: »Frändef här skiljas vara vägar, och hu-

i mig, att vi icke snart månde rika hvarandra.) Vattu-

sin svarade: 'du ma råda härutinnan, såsom i annat; men buruleds
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kan jag framdeles spörja tidningar huru det går dig i verlden?'

Yattu-man mälte: »jag sticker min knif här i detta träd. Det

skall vara dig till ett tecken, att om knifven rostar, då är jag

i stor nöd; men om han blir blodig, då är jag död. Och vän-

tar jag, att du lärer hämnas min bane.» Så ordadt, skiljdes

foster-bröderna ifrån hvarandra. Yattu-man med sina djur gick

en väg, och mötte många underliga äfventyr, såsom jag fram-

deles vill förtälja; men Yattu-sin tog en annan led, och hade

icke färdats långt, förr än han såg framför sig en gammal, öds-

lig kungsgård. Rundt deromkring var tjock skog, och ingen-

städes syntes spår efter menniskor.

Just vid det att Yattu-sin skulle draga förbi den öde kungs-

gården, utbrast ett häftigt oväder, med storm och regn-skurar,

så att svennen blef tvungen söka skygd för sig och sina djur.

Han gick derföre fram till borg-porten och bultade på; men

ingen svarade. Sent omsider öppnades parten, och en käring,

som var både gammal och led, sporde hvem det var som

klappade. Yattu-sin genmälte, att han var en vandrings-

man, som gått ut att söka tjenst, och begärde ett skygd

undan ovädret. Käringen sade: »var då välkommen till mig;

ty jag behöfver en svenn nu som aldrabäst. Om du vill tjena

mig troget, skall din lön icke blifva ringa.» Härefter förde hon

Yattu-sin upp till gården, samt gaf honom mat och natt-her-

bergo. Men den gamla gumman var en elak Rd-droltmnp,

och hennes utseende behagade illa både Yattu-sin och hans

djur.

Om morgonen, sedan dager var ljus, kom den gamla kä-

ringen in till Yattu-sin, och sade att hon ville visa honom hvad

märkligt fanns i gården. Svennen följde henne, och såg många

sällsamma ting, hvarom här blefve vidlyftigt att förtälja.

Slutligen kommo de till en äng, och på ängen lågo ankor till

ett antal af mlog sinom tusende, så att jorden var alldeles

öfvertäckt. Rå-drottningen sade: »dessa ankor tillhöra gården,

och du behöfver icke frukta att trampa dem;» hon gick deref-

ter förut att visa vägen. Men Yattu-sin ömkade sig öfver de

stackars ankorna, och vaktade sig noga att tråda uppå någon

af dem; dertill förbjöd han strängeligen sina djur att göra dem
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skada. Han kom sålunda till slutet af ängen. Dä framträdde

Anke-konungen, och sade: »du skall haf\a tack, att du skonade

mina ankor. Tank på mig när du kommer i nöd, och jag \ill

tjena dig igen.); Derefter försvann han, utan att Rå-drottningen

blifvit honom varse.

Vattu-sin och hans matmoder fortsatte nu sin väg, och

kommo till en annan äng, hvarest krälade myror till ett antal

af mlag sinom tusende, så att hela marken tycktes röra sig.

Rå-drottningen sade: »dessa myror tillhöra gården, du behöfver

icke rädas att trampa ihjel dem:» hon gick derefter förut att

visa vägen. Men Vattu-sin ömkade sig öfver de små idoga

kräken, och vaktade si? noga att tråda på något af dem; der-

till förbjöd han strängeligen sina djur att göra myrorna något

ondt. Han kom sålunda till slutet af ängen. Då framträdde

M\r-konungen och sade: »du skall hafva tack att du sparat så

många lif. Tänk på mig, när du kommer i nöd, och jag vill

tjena dig igen.» Derefter försvann han, utan att Rå-drottningen

hade blifsit honom varse.

Svennen och hans matmoder fortsatte nu sin färd, och

kimmo till en tredje äng, hvarest fanns en otalig mängd af

bin, så att hela marken och luften hvimlade deraf. Då vände

sig Rå-drottningen till Vattu-sin, och sade: »alla dessa bin till-

höra gården; du behöfver icke frukta att trampa ihjel dem;»

hon gick derefter förut att visa vägen. Men det gjorde sven-

nen ondt om de små kräken, så att han noga vaktade sig att

tråda uppå dem, och befallte strängeligen sina djur att icke

göra dem någon skada. Vattu-sin kom sålunda till slutet af

ängen. Då framträdde Bi-konungen och sade: »du skall hafva

tack, att du skonat mina undersåter. Tänk uppå mig när du

kommer i nöd, och jag vill tjena dig igen.» Derefter försvann

han, utan att Rå-drottningen blif\it honom varse.

Andra dagen tog käringen till orda: »det är hög tid att

du begynner din tjenst, och skall delta blifva ditt första arbete.

I fordna tider, långt, långt tillbaka, fanns här på kungs-gården

en gyldne oyckel, som öppnade den vestra borg-porlen. Det

är nu min \ilja och befallning, att du återskaffar denna nyckel

innan sol gar upp i morgon bittida; om du det icke gör, ko-tu
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det ditt lif.» Så taladt, gick Rå-drottningen bort; men Vattu-

sin stadnade q var i mycken ängslan, och visste icke livad råd

han skulle finna ur denna stora farlighet. Han vandrade så

hela dagen hedröfvad omkring, och när qvällen kom, hade han

ännu icke kunnat finna den gyllene nyckeln.

Vid det svennen nu satt hedröfvad och tänkte på sin stora

nöd, rann det honom i hugen: »kanske kunde ankorna blifva

mig till hjelp.» Han hade knappast tänkt denna tanke, så stod

Anke-konungen plötsligt framför honom, och sporde hvi han

var så sorgsen till mods. Vattu-sin genmälte: »Rå-drottningen

har befallt mig uppsöka en gyllene nyckel, som varit förlorad

sedan mång hundrade år. Om jag iclft? finner den, innan da-

ger blir ljus, vill hon taga mitt unga lif.» Anke-konungen sade:

'var tröst! jag har icke förgätit den tjenst du gjorde mig i går.

Nu vill jag löna dig igen.' Han samlade derefter en väldig skara

af sina undersåter, och drog med dem bort till en gammal graf,

som låg nedanför kungs-gården. När ankorna kommo till graf-

ven, gåfvo de sig ut i vattnet, och döko djupt ned till botten.

De fortsatte så någon stund, och det dröjde icke länge, förr än

Anke-konungen kom tillbaka med nyckeln, som Rå-drottningen

hade begärt. Då blef ungersvennen glad i sinnet, tackade

Anke-konungen för hans goda bistånd, och återvände derefter

förnöjd till kungs-gården.

Om „ morgonen, när sol rann upp, kom käringen och

frågade, om Vattu-sin hade gjort efter hennes befallning. Sven-

nen genmälte, att han uträttat hennes ärende, och framtog til-

lika den gyllene nyckeln. Då skiftade Rå-drottningen sin hy,

och vardt ask-grå i ansigtet. Hon gick derefter bort, vid det

hon sade: »detta har du icke gjort utan hjelp.»

När det lidit fram på dagen kom käringen åter, och förde

Vattu-sin till ett rum, hvarest en myckenhet säd var samman-

lagd i en stor, stor hög. Rå-drottningen sade: »detta blifver

ditt andra göromål, att du skall skifta all denna säd efter dess

olika slag. Du skall skilja rågen ifrån kornet och kornet ifrån

rågen, samt lägga hvart och ett i dess egen binge. Men allt

skall vara redo tills i morgon, när sol går upp, eljest kostar

det ditt lif.» Så ordadt, gick käringen bort, och ungersvennen
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satte tig att skilja del ena sädes-slaget ifrån del andra. .Men

lniru han ock mitte plocka, nar qväUea koin hade han endast

sammanfört «'n ringa hög, och kunde du val skönjas, det han

aldrig mäktade uträtta sin matmoders ärende.

Vid Vattu-sin nu satt bedröfvad och tänkte på sin stora

nöd, rann det honom i hugen: »kanske kunde myrorna blifva

mig till hjelp.» Han hade knappast tänkt denna tanke, sa Btod

Myr-konungen plötsligt framför honom, och sporde hvihanvai

sä soi Svennen genmälte: »Rå-drottningen har befallt

mig skifta all denna säd efter dess olika slag, sä att rågen

skil es ifrån kornet, och kornet ifrån rågen, hvart och ett i sin

eke kan göra det, innan dager blir ljus,

\ill hon taga mitt unga lif.» Då sade Myr-konungen: 'var

tröst! jag liar icke förgätit den tjenst du gjorde mig. Nu vill

jag löna dig igen.' Han gick derefter bort, och kom straxt till-

baka med en otalig skara myror. .Men de små kräken gåfvo

M_r upp i sädes-högen, hvarje myra tog ett korn, och der blef

etl bvimmel, såsom när man ser en myr-stack om sommaren.

I »et dröjde nu icke länge, förr än all säden var fördelad, efter

i Rå-drottningen hade befallt. Då blef ungersvennen glad

i sinnet, tackade Myr-konungen för hans gjda bistånd, och så

skiljdes de åt.

Om morgonen när sol rann opp, kom den gamla kärin-

gen, och frågade om Vattu-sin hade gjort efter hennes befall-

Svennen jakade att så var, och \isade tillika hvarest

all säden låg fördelad efter dess olika slai', hvart och ett i sin

binge. W skiftade Rå-drottningen sin hy, och blef svart,

såsom den svartaste jord. Hon gick derefter förbittrad sin vig,

i det hon sade: >.detta har du icke gjort utan hjelp.-/

När det lidit fram på dagen, återkom käringen såsom förut.

Don förde nu Vattu-sin till en stor sal, hvarest voro uppställda

sju fagra qvinno-bilder. Rå-drottningen sade: >,detta blifver ditt

tredje prof, att du skall sä^.i mig hvilken af dessa sju bilder

är den förtrollade prinsessan, som rådde öfver kungs-gården,

innan jag kom hit. Om du kan säga mig detta, då blifver din

makt har större än min. Men kan du icke sä_:a mig det, då

k<»tar det ditt lif, såsom det k">tjf mången båld ungersvenns
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lif tillförene. I morgon, förrän sol rinner upp, skiftas begges

vår lycka.» Så ordadt skiljdes de åt. Rå-drottningen gick sina

färde; men Vattu-sin ställde sig att beskåda de sju qvinno-

bilderna, och de tycktes honom så fagra, att hjertat rörde sig

i hans bröst, när han såg på dem. Men bilderna voro så lika

till drägt, skepnad och ställning, att ingen kunde skönja den

ringaste olikhet dem emellan. Huru svennen ock måtte speja,

förmådde han nu icke utgrunda hvilkendera bilden tillhörde

den förtrollade konunga-dottern.

När Vattu-sin märkte, att han icke kunde fullgöra Rå-

drottningens uppdrag, blef han mycket bedröfvad, och tänkte

vid sig sjelf, att han väl knappast skulle slippa derifrån med

lifvet. Då rann honom plötsligt i sinnet: »kanske kunde bien

hjelpa mig i min stora nöd.» Han hade knappast tänkt denna

tanke, så stod Bi-konungen framför honom och sporde, hvi han

var så bedröfvad och sorgmodig. Svennen genmälte: »Rå-drott-

ningen har befallt mig utforska, hvilken af dessa sju qvinno-

bilder är den fagra prinsessan, som fordom rådde öfver kungs-

gården. Om jag icke kan säga det i morgon, när sol rinner

upp, mister jag här mitt unga lif.» Då sade Ri-konungen:

'var tröst! jag har icke förgätit den tjenst du gjorde mig.

Nu vill jag löna dig igen.' Derefter gick han bort, och kom

straxt tillbaka med en otalig skara bin; men hela bi-svärmen

flög fram och satte sig på den ena qvinno-bilden. Nu förstod

Yattu-sin att detta månde vara prinsessan, och vid han no?a

beskådade henne, se, då upptäckte han en liten, liten vårta på

hennes hals, och var bilden härutinnan olik de öfriga. Derefter

for bi-svärmen sin kos; men ungersvennen vardt glad i hugen

och tackade Bi-konungen med många fagra ord för hans goda

bistånd.

Om morgonen, när sol sken östan in, kom den gamla

käringen och frågade, om Vattu-sin hade fullgjort hennes upp-

drag, eller visste säga, hvilkendera var den förtrollade prinses-

san. Svennen jakade härtill, och visade på bilden såsom Bi-

konungen hade lärt honom. När nu Rå-drottningen märkte,

att han gätat hennes gåta, gaf hon till ett högt skri och skif-

tade sin hy, så att hon vardt blå i ansigtet. Men vid kärin-
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gens rop fiogo alla qvinno-bilderna lif; don fagra konunga-dot-

tern föll i Vattn-sins Famn, och tackade h mom att lian hade

frälst henne; men de bos Falska beläteoa höjde sig i luften och

foro bort tillika med Rå-drottningen, sä att hela taket lyftades

af kungsgården. I samma stund blef en stor förändring öTver

hela borgeiL Förtrollningen var bruten, allestädes vardt lif och

rörelse, tärnor, hofmän och DngersTeooer hvimlade uti rummen,
liks 'in fordomdags, och den unga mön rådde öfver all denna

herrligbet. Derefter tillagades ett ståtligt bröllop, och Vattu-

siu lick den fa^-ra prinsessan. Han \ardt så koDQDg öfver bor-

gen 01 h hela landet, samt lefde med sin drottning i mycken
frid och 1 \ <k<«. Likväl kunde han icke glömma sin foster-bro-

der, utan gick hvarje dag till trädet vid kors-vägen, för att

spörja, om Vattu-man ännu var i lif\e.

S m vänder nu till Vattu-man, och bör förtäljas, huru han

vandrade \i\lt omkring, genom många länder och konunga-riken,

intill dess han kom till en stor stad. Men i staden voro ga-

torna klädda med svart, folket gick tyst omkring, och allt tydde

på n i och allmän bedröfvelse. När nu Vattu-man kom-
mit till sitt herberge, sporde han hvad orsak månde vara till

i stora s"i_\ Värden svarade: »visserligen är du en lång-

som icke förnummit hvad nu är i hvars mans munn,

att konungens borg står på en förtrollad plats, och att en stor

drake h\arje år läguer sig härutanför och kräfver en skär jung-

fru till sin föda. Mimi nu har lotten fallit på konungens enda

!i ingen finnes som kan frälsa henne, änskönt konun-

_• n utlofval prinsessan, och med henne halfva sitt land och

rike.» Vid alla dessa tidningar blef svennen underlig till mods,

och det lekte honom i bugen, att han -erna ville blifva konun-

- och il' rtill \inna gods och nktbarhet.

När det led på tiden, att den unga mön skulle föras ut

till draken, gick Vattu-man upp på berget, som låg invid sta-

den, och byggde der ett starkt hus, Meo linset var bygdt med
if och stora bjelkar, sålunda, att dörren kunde öppnas in-

nantill men ieke utifrån. Sedan nu allting \ar redo, kom
konunga-d ttern farandcs i en förgylld karm, och mycket folk

henne ut ur staden; men prinsessan stadnade på
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berget, satte hand under kind, och grät bitterligen. Då lockade

Vattu-man sina djur, gick fram till prinsessan, helsade höfviskt,

och sporde: »stolts jungfru! hvi sitten J här och fallen tårar

på kind?» Konunga-dottern svarade: 'jag må väl fälla tårar;

ty min fader har lofvat mig åt en grym drake, (iack härifrån

fager ungersvenn! här blir i dag en ömklig färd.' Vattu-man gen-

mälte: »väl tors jag bida draken, vore han aldrig så grym. Men

om J viljen lofva mig eder ära och tro, skall jag gerna for

eder våga mitt lif.» Mön jakade härtill, och de talade länge

med hvarandra. Medan de nu sutto tillsammans, bad Vattu-

man att konunga-dottern skulle löska honom. Prinsessan gjorde

efter hans bön, och svennen lade sitt hufvud på hennes knä.

Men jungfrun tog oförmärkt en guldring, och fastade den i

Vattu-mans hår-lockar. I detsamma hördes ett stort gny och

oväder nedanlöre berget. Då sade svennen: »jag hörer draken

komma, och det är tid att jag lagar mig till strids. Farväl,

ädla jungfru! J skolen aldrig gå nr mitt minne.» Derefter tog

han mön vid handen, och förde henne bort till det lilla huset

uppå berget. Konunga-dottern satt så med stor ängslan, och

bidade huru kampen mande aflöpa.

Vattu-man gick nu fram emot draken, och der begynte

en mycket bard kamp. Draken värjde sig manneligen med både

klor och tänder, dertill spydde han eld och etter, så att ingen

utan lifs-lära kunde nalkas intill honom. Men Vattu-man

trädde honom dristigt under ögonen, stötte spjutet i hans gap,

och \iiii' Bottom många fttorä hugg. Björnen, ullven och i

ä

I-

yen gjorde likaledes sitt till, och striden lyktades icke förr, än

draken på sistone fick bita i gräset. Men under kampen

hade Vattu-man blifvit illa sargad, så att hans blod rann utur

många och djupa sår. Då togo djuren sin husbonde, och buro

honom till en enslig koja, som låg i skogen. Der slickade de

hans sår, och vaktade troget, »till dess Vattu-man åter skulle

blifva frisk och belbregda.

Niir det lidit någon stund efter striden och allt var åter

tyst. 'Swk konunga-dottern ned ur det lilla huset, lör att spörja

tidningar huru kampen både aflupit. Don fann sa draken lig-

gande död på val-platsen; men Vattu-man spordes ingenstädes
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till. Just i detsamma kom prinsessans köre-svenn gående upp-

före berget. DS han nu såg att konunga-dottern var i hans

våld, drog han sitt svärd och sade: »jag och ingen annan har

dödat draken, och aldrig skall du gå på den gröna jorden,^om

du icke lofvar bekänna det för din fader och dina fränder.»

När konunga-dottern förnam denna hotelse, blef hon mycket

förfärad, och lofvade i sin nöd att säga såsom köre-svennen

hade lärt henne. De drogo derefter hem till kungs-gården,

och det gick ett stort tal om den raske svennen, som hade

frälsat prinsessan. Konungen lät nu genast tillaga ett präktigt

gästabud, och aktade gifva sin dotter åt den manhaftige köre-

svennen, såsom utlofvadt var. Men konunga-dottern var sorg-

sen i sin hug för Vattu-mans skull, och ställde sig derföre

sjuk, intill dess hon kunde erfara tidningar ifrån honom.

Någon tid derefter voro Vattu-mans sår läkta, så att han

kunde återvända till sitt gamla herberge. När han nu kom
till staden voro alla gator klädda med skarlakan, och folket

svärmade omkring med rop och fröjde-skri. Svennen undrade

häröfver, och sporde hvad orsaken månde vara till all denna

glädje. Då sade värden: »visserligen har du varit långt borta,

sum icke förnummit hvad nu är i hvars mans munn, att konun-

gen skall gifva sin dotter åt den tappre köre-svennen, som fräl-

sat henne ifrån draken.» Nu förstod Vattu-man huru allt hade

tillgått, och kunde han väl dömma, att det icke skedde med
prinsessans vilja, att hon skulle svika sin tro och lofven. Han
tänkte derföre uppå råd, huru han skulle låta henne veta det

han var i lifve, och dertill sjelf få erfara, om hon ännu var

honom trogen.

Om morgonen, när värden och alla hans gäster voro sam-
lade i herberget, tog Vattu-man till orda: »är det väl någon

härinne, som törs hålla ett vad med mig? Jag sätter upp
hundrade mark emot andra hundrade mark, det jag till mid-

dagen vill skada mat ifrån konungens eget bord. Mig lyster

mycket att erfara, hvad slags ville-bråd konungen äter.» Vid

dessa ord sågo gästerna på hvarandra, och tycktes dem alla att

det var ett dristigt vädjo-mål. Värden var nu genast villig att

antaga vadet, och satte så upp hundrade mark emot Vattu-

6
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mans hundrade. Då tecknade svennen en skrift, gaf den åt

räfven, och befailte honom gå med bud till konunga-dottern.

Räfven lydde sin herres vink, gick upp till kungs-gården, kom

in i salen, hvarest konungen satt öfver bord med sina män,

samt lade brefvet på prinsessans knä. När nu konunga-d >t-

tern fick se djuret, blef hon mycket glad, ty hon igenkände

att budbäraren korn ifrån Vattu-man. Hon steg derföre ge-

nast upp, gaf räfven hvad han hade äskat, och sände honom

åter till sin herre. Men konungen undrade storligen, och sporde

hvad allt detta månde behda. Prinsessan svarade allenast:

»det är ett löfte, min fader; spörj icke derom!» Emedlertid

återkom räfven till herberget med villebråd ifrån konungens

eget bord, och värden hade sålunda tappat sitt vädjo-mål.

Andra dagen, när värden och hans gäster voro församlade,

sade Vattu-man: »är det någon härinne, som törs hålla ett vad

med mig? Jag sätter upp tvåhundra mark emot andra två-

hundrade mark, att jag till middagen vill sLatTa vin ifrån konun-

gens eget bord. Mig lyster högeligen att erfara, hvad slags vin

konungen plägar dricka.» Vid dessa ord sågo gästerna på hvar-

andra, och tycktes dem, att främlingen talade käckt och dri-

stigt. Värden var nu genast redo att antaga vädjo-målet; han

satte så upp håhundrade mark emot Vattu-mans tvåhundrade.

Då tecknade svennen en skrift, gaf den åt ulfven, och befailte

honom gå med bud till konunga-dottern. Ulfven lydde sin her-

res ord, gick upp till kungs-gården, kom in i salen, hvarest

konungen satt öfver bord med sina män, och lade brefvet uppå

prinsessans knä. När nu den fagra mön fick se djuret, blef

hon väl tillfreds, ty hon förstod att budbäraren kom ifrån Vattu-

man. Hon steg derföre genast upp, gaf ulfven en bägare full

med ypperligt vin, och bad honom bära den till sin herre.

Men konungen undrade storligen, och sporde hvad allt detta

månde betyda. Prinsessan svar;ide allenast; »det är ett löfte,

min fader; spörj icke mera derom!» Då ville konungen icke

forska vidare, utan teg; men ulfven återvände till herberget,

och värden hade nu tappat sitt \ad, såsom förra gången.

Tredje dagen, när värden och hans gäster voro försam lade,

sade Vattu-man: oär det någon härinne, som törs våga ännu
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rtt vad med mig? Ätit liar jag af konungens mat och druc-

kit ur hans bägare; nu lyster mig bära lians konunga-krona.

lag sätter upp tusen ni;irk, om någon \ill siitta upp andra tu-

sen mark deremot.» Vid dessa ord sågo gästerna med undran

oppå hvarandra, och tycktes dem, att detta var ett dristigt

vädjo-mftl, Bom knappast kunde utfalla \äl för främlingen. Värden

satte nu upp tusende mark mot Vattu-mans tusende. DS teck-

nade Bvennen en skrift, lade den i björnens munn, och befallte

honom gå med bud till konunga-dottern. Björnen gjorde såsom

hans herre hade sagt, gick upp till kungs-garden, kom in i sa-

len hvarest konungen satt öfver bord med sina män, och lade

brefvet pä prinsessans knä. När nu konunga-dottern förnam,

att budet k'>m ifrån Yattu-man, blef hon glad, ty hennes hug

lekte till den käcke ungersvennen. Hon steg derföre genast

upp, tog konungens krona, och gaf den åt björnen såsom äskadt

var. Men konungen vredgades öfver ett slikt tilltag, och me-
nade att sådant illa höfdes en konunga-dotter. Då vardt prin-

sessan bedrofvad, och grät bitterligen. Hon sade: »fader! gifven

mig icke hårda ord, att jag håller min Iofven, såsom jag tillsagt.

Eder krona skall genast lemnas tillbaka igen.» När nu konun-

gen såg sin dotters Borg, blidkades hans sinne, och han lät

prinsessan göra såsom henne bäst syntes. Björnen tog så den

gyllene kronan, och återvände med stora steg till borberget.

Men alla som sågo detta, undrade öfver främlingen, och värden

hade åter förlorat sitt vädjo-mll.

nu Vattu-man märkte alt prinsessan var honom huld,

talade han ti!' gästerna, och sade: »J förundren eder öfver det

J ha fven sett och hört. Likväl är jag redobogen till ett ännu

re vädjn-mål. Ätit har jag af konungens mat, druckit ur

hans bägare, och här hafver jag hans kungliga krona. Nu ly-

ster mig ega den fagra konunga-dottern. Jag sätter upp tio-

tusende mark, om någon af eder vill sätta upp andra tiotusen

derem t. Vid dessa ord sågo alla gästerna på hvarandra, och

menade att detta hugskott var ännu djerfvare än något af de

gående. Värden var nu åter villig att ingå på vädjo-målet,

och satte så upp tiotusen mark emot främlingens tiotusende.

Då klädde sig Yattu-man i dyrbara kläder, axlade en kappa af
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skarlakan, satte den gyllene kronan på hufvudet, och vandrade

med sina djur upp till kungs-gården. Han trädde så in i sa-

len, hvarest konungen satt med sina män, och alla, som sågo

honom, gladde sig öfver ungersvennens fägring och hurtighet.

Men konunga-dottern sprang genast upp, lopp Vattu-man till

mötes, och sade: »denne och ingen annan var det, som fräl-

sade mig ifrån draken.» Konungen ville i början icke tro detta

tal; men prinsessan förtäljde allt, såsom det hade tilldragit sig,

och uppsökte till sist sin guld-ring, den hon med egen hand

hade fästat i svennens hår. Nu kunde konungen icke vidare

tvifla på sanningen af hennes ord, utan lät stralTa köre-svennen,

såsom han väl hade förskyllt, samt undfick Vattu-man med

stor ära och heders-bevisning. Derefter firades brölloppet med

lust och lek i många dagar, och allt folket fröjdade sig öfver

den unga konungens lycka och mandom. Men Vattu-man åter-

skänkte alla de penningar han hade vunnit på sitt vädjo-mål,

och gaf värden dertill stora föräringar. Efter den dagen blef

mycket taladt ibland gästerna uti herberget, om den underliga

främlingen och hans trenne djur.

En afton, när Vattu-man och hans gemål gingo till sin

sof-stuga, blef han varse. en underlig eld, som for af och an,

likasom hade hela skogen stått i ljusan låga. Den unge konun-

gen frågade hvad detta var för ett sällsamt sken, och ville ge-

nast gå bort och spörja efter. Men drottningen blef mycket

förfärad, och sade: »gå inte! för allt som är dig kärt i verlden,

gå inte! ty det gäller ditt lif. Denna eld brinner hvarje natt,

sedan du slog ihjel draken, och jag rädes det är trolldom 'af

hans fränder, för att locka dig.» Vattu-man svarade intet här-

till; ty han ville icke bedröfva sin gemål. Men om natten

kunde han ej sofva, endast af längtan att draga ut i skogen,

och se hvad sällsamma ting der kunde finnas.

Arla om morgonen, innan dager var ljus, steg Vattu-man

upp, lockade sina djur, och gick på jagt. Han ströfvade så om-

kring i den förtrollade skogen både länge och väl, men ingen-

ting hördes af, och på hela dagen kunde han icke finna något

villebråd. När det nu led emot qvällen, uppkom ett stort mör-

ker med frost och töcken, så att Vattu-man icke kunde finna
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någon väg utur ödemarken. Han gick derfbre upp på ett högt

berg, samlade torrt ris, »

<

1 1 gjorde en stock-eld för att varma sig

och sina trötta djur. Häst han nu satt vid hrasan, (lek han höra

ett klagande läte: »Hal hu! jag fryser.» Vattu-man säg sig

om; men kunde i mörkret icke upptäcka någon, ehuru hans

djur visade mycken oro. Efter en stund hördos rösten å nyo:

•Hul hu! jag Fryser.» Vid det den unge konungen nu spejade

omkring si_\ biel han \arse en gammal (pinna, som satt i trä-

det nppofver bonom, och skällde af köld. Vattu-man ömkade

sig öfver den gamla käringen, ehuru hennes skepnad illa be-

hagade honom, t\ hon var led til) utseende, och liknade mer
ett styggt troll än en menniska. Han bad henne så stiga ned

ur trädet, och värma sig vid elden. Men käringen ställde sig

mycket rädd, och sade: »jag törs icke för dina arga hundar.»

"Vattu-man genmälte att djuren icke voro farliga; men käringen

låtsade icke sätta tro till hans ord. När de länge hade sam-

talat härom, sade qvinnan: »lägg dessa halm-strån öfver dina

djur, att jag må se och skönja om de äro dig lydiga.» Konun-

gen gjorde eller hennes begäran. Då steg käringen hastigt ned

ur trädet, skiftade sin hamn, och växte till ett stort och ledt

tr II. Hon sade: »du har dräpit min broder; och skall jag

hämnas hans död.» Vid detta tal blef Vattu-man förfärad,

sprang upp, och ropade sina djur; men de lågo orörliga på

marken, såsom hade de varit döda. Då förstod konungen att

han blifvit besviken, men det var lör sent; ty trollet gick emot

honom, dräpte honom med sin trolldom, och kastade hans lik

emellan Snår och buskar. Derefter skingrades mörkret, och

allt blef såsom tillförene i den öde skogen. —
Sagan återvänder nu till Vatlu-sin. Han gick om morgo-

nen till trädet \id kors-vägen, för att spörja tidningar om sin

foster-broder; men knifven var rostad och blodig, och konungen

kunde deraf väl skönja, att Vattu-man var död. Denna stora

olycka gick Vattu-sin hårdt till sinnes, och han ville hvarken

äta eller dricka, förrän han dragit bort, och hämnats sin fo-

ster-broder.

Dm unge konungen lockade nu sina djur, och vandrade

simma >äg som Vattu-man hade gått. intill dess han kom till
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staden, hvarom jag tillförene berättat. Här gick ett stort rykte

om den bålde ungersvennen som blifvit konungens måg, och

Vattu-sin kunde väl dömma, att talet var om hans foster-broder.

Han färdades derföre vägen fram, intill dess han kom till

kungs-gården, hvarest Vattu-man bodde med sin unga brud.

När nu Vattu-sin trädde in genom borg-porten, trodde alla att

det var konungen sjelf, som kom hem ifrån jagten, och de hel-

sade honom med stor vördnad. Men den fagra drottningen

lopp ut ur fru-stugan, der hon satt med sina tärnor, omfam-
nade Vattu-sin kärligen, och gladdes att han återkommit hel-

bregda. Ungersvennen lät sig sådant väl behaga, ty han för-

stod att de villades af hans likhet med sin foster-broder, och

han trodde tillika, att han sålunda skulle bättre erfara hvad

som blifvit af Vattu-man.

Om qvällen, när Vattu-sin och den unga drottningen gingo

till sof-stugan, blef han varse det underliga skenet, som for af

och an uti skogen. Då förundrades Vattu-sin och sporde,

h\ad detvar för en sällsam eld, som lyste der borta. Drott-

ningen genmälte: »Herre, konung! tänk icke mera deruppå.

Jag har ju redan tillförene sagt dig, att elden är upptänd af

drakens fränder, för att locka dig i ofärd.» Vattu-sin och

drottningen ginso derefter till sängs; men svennen lade ett

blankt svärd på bädden mellan sig och henne. Under hela

natten kunde han icke sofva, utan tänkte allenast uppå, huru
han skulle återfinna och frälsa sin foster-broder.

Arla om morgonen, innan dager var ljus, steg Vattu-sin

upp, lockade sina djur, och sade att han ville gå på jagt. Han
drog så bort tili den förtrollade skogen, och ströfvade hela da-

gen omkring, utan att finna något villebråd. När det nu led

emot qvällen, uppkom plötsligen ett tjockt mörker med frost

och töcken, så att Vattu-sin icke kunde finna väg utur öde-

marken. Han gick derföre upp på det höga berget, samlade

torrt ris, och gjorde en stor eld, för att värma sig och sina

djur. Bäst han nu satt vid eld-brasan, och lät tankarna fara

hän till sin fosterbroder, förnam han utur skogen ett klagande

läte: »Hu! hu! jag fryser!» Vattu-sin blickade omkring, för att

få veta hvadan det hemska ropet kom; men han kunde i mör-
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kret icke skönja något, ehuru lians djur fnyste och brummade,

m hade de märkt olgon Btor fara. Efter en stund hördes

rösten I oyo: Hu! Im! jag fryser.i Vid det Vattu-sin auspe-

jade si<z omkring, l»lcf han varse en gamma] käring, somskälfde

af köld. och satt uppkrupen i trädet öfver honom. Den iramla

karingen hade etl sl\^_t utseende, och liknade mer ett troll

au en menniska, hvadan ock Vattu-sin heslöt att väl vara på

sm vakt mot henne.

Den unge konungen bad nu käringen komma ned ur trä-

det, >a kunde hon Nanna sig \id elden. Men hexan ställde

dd, och sade: »jag tors icke för »lina arga hun-

dar.» Vattu-sin genmäite, att djuren icke skulle göra henne

:i skada; men käringen ville icke tro uppå hans ^rd. >är

di* länge hade samtalat härom, sade qvinnan: »lägg dessa trenne

halm-strån öfver dina djur, att jag må se och skönja om de

äro dig lydiga.» Vattu-sin sade att han ville göra efter hen-

nes begäran; men kastade halm-stråna på elden, hvarvid hördes

mycket un\ och Bprakande. »Hvad är det som sprakar så?»

!e käringen uppe i trädet. 'Jag lade blott mera ris på

elden,' genmäite Yattu-sin. Dl steg käringen hastigt ned, skif-

tade sin hamn, och Wxte till ett stort och ledt troll. Hon
gade:>,din foster-broder dräpte min broder. Jag har hämnats

min frände, och nu skall jag dräpa äfven dig.» Men Vattu-

Hfl blef icke förfärad, utan drog sitt svärd, ropade sina djur,

och sä rusade de emot trollet, och ansatte det hårdt på alla

sidor. När nu käringen märkte alt hennes svek hade miss-

lyckats och att striden nick henne emot, räddes bon, och he-

gynte tigga om sitt lil. l>å sade Vattu-sin: »detta blifver mitt

första \ilknr, att du genast löser min foster-broders djur.» Kä-

ringen ville ' - in bärpå; men h »n dristade icke neka.

nu Vattu-maw djur voro fria, sade Vattu-sin: blotta blif-

\cr mitt andra vilkor, att du genast återgtfver lifvet åt min

r-broder, som du - Trollpackan ville nödigare efter-

komma denna begäran än den förra: men hon kunde icke

slippa undan. >iir sa Naltu-inan genom käringens trolldom

blifut återkallad till lifvet, ropade Vattu-sin med väldig stämma:

in vara diur! alla fram'. I>;'i rusade alla djuren på en gång
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emot troll-qvinnan, och sleto henne i så många flingor, som

Hnde-löfven ligga på marken om höste-tid. Genast skingrades

töcknet, solen bröt fram på himmelen, och de begge foster-

bröderna omfamnade hvarandra med stor glädje och huldhet.

Vattu-man och A
r
attu-sin återvände nu emot kungs-gården,

och förtäljde under vägen hvad märkliga äfventyr de begge

hade genomgått. Vattu-sin berättade, huru han af alla blifvit

hållen att vara konungen sjelf, och skämtade tillika deröfver,

att han hade sofvit hos den unga drottningen om natten. Vid

detta tal blef Vattu-man mycket tyst och få-ordig; men när

Vattu-sin förtäljde att han hade sofvit hos drottningen, rann

sinnet till hos konungen, så att han i vredesmod drog sitt svärd,

och stötte det i sin foster-broders lif. Vattu-man återvände

nu bedröfvad till kungs-gården, och menade, att han efter den

dagen aldrig mer skulle njuta någon glädje. Men Vattu-sins

djur ville icke öfvergifva sin herre, utan lade sig omkring hans

kropp, och slickade hans sår.

Om qvällen, när den unge konungen och hans gemål

skulle gå till sängs, sporde den fagra drottningen, hvarföre hen-

nes man var så få-ordig och sorgsen. Vattu-man svarade litet

härtill. Drottningen återtog: >;mycket har jag undrat öfver dig

de sista dagarne; men mest undrar mig hvarföre du i natt

lade ett draget svärd emellan oss.» Vid dessa ord kunde Vattu-

man väl förstå, att hans fosterbroder var oskyldig. Han ång-

rade derfore sin gc-rning, steg hastigt upp, och gick till skogen

hvarest Vattu-sin låg i sitt blod. Men de trogna djuren hade

värmt sin herres kropp, så att han ännu var vid lif. Då hem-

tade Vattu-man vatten ur källan, tvättade och förband sin fo-

ster-broders sår, och vände icke åter, förr än Vattu-sin qvick-

nade vid, och kunde följa honom till kungs-gården.

När nu Vattu-man och Vattu-sin kommo fram, blef en

stor undran ibland allt hof-folkot; ty ingen kunde säga, hvil-

kendera var den rätta husbonden. Foster-bröderna trädde så

inför den gamle konungen; men han visste icke, h vilken af

dem var hans svär-son. De gingo derefter till den unga drott-

ningen; men äfven hon stadnade i valet. Då steg Vattu-man

fram, och berättade inför hela hofvet hvad underliga öden han



tattl-mw OCH \trn-si*. 89

o» Ii lians foster-broder hade genomgått, samt huru Vattu-sin

för hans skull vlgat sitt lif. Nu blef en stor glädje i konun-

gens gård, och alla prisade foster-brödernas mandom och

lycka. Konungen lät så tillaga ett präktigt gästabud, och und-

fick Vattu-sin med stor ära och hyllest. Men när foster-

bröderna d\äljts någon tid tillsammans, tog Vattu-sin ett kär-

let farväl af don un«e konungen, och återvände hem till sitt.

Därefter lefde de lyckliga och nöjda, hvar uti sitt rike, och

bistodo h\arandra med råd och dåd, både i fred och örlig. Och

här lyktar sagan om de begge foster-bröderna, Vattu-man och

Vattu-sin.

. 1nm ii»'Kningar.

i. En öfverlcmning ifrån Östergöth land , kallad Den un-

derbara Gäddan, utmärker sig genom många egendomliga drag.

Den lyder såsom följer :

Det var en gäng en fiskare, som bodde vid sjö-stranden.

Han var mycket faltig, och biet med Ii varje dag fattigare, emedan
fisket ville föga löna sig. Hans hustru var illa tillfreds härmed,

och bannade ofta sin man för hans ringa fiske-lycka; ty, såsom

det pilgar binda, »när nöden går in, går kärleken ut» Men icke

fick fiskaren men iisk lör det, och han tyckte sig ofta hafva ett

uselt och jemmerfullt lif.

En dag for fiskaren i sin båt ut på sjön, för alt vittja sina

krokar, men efter vanligheten voro alla krokarne tomma. Då
blef han mycket nedslagen, och visste icke rätt, om han skulle

töras återvända till sin hustru. Just som han umgicks med dessa

tankar, ryckte det h&fligt till på refven, såsom hade der varit en

mycket slor fisk. Nu blef mannen åter glad, och halade varligen

in kroken, till dess han fick se en stor gädda i vatlu-brynet.

Vid han nu fattade sitt Ijjster-jern, för att hugga fisken i ryggen,

ute gäddan bedja för sig, och sade: »skona mitt lif, så vill

jag gifva dig hela båten full med fisk.» När mannen förnam

detta, föll det honom sällsamt före; t\ han hade aldrig hört någon

fisk tal.!. Han lossade sa kroken, och lät fisken löpa. Genast

började gäddan simma omkring, och gjorde ett sådant buller i vatt-

net, att tuscudetals fiskar, både stora och små, a( skrämsel hop-

pade in i båten. Dcrefter blef det åter tyst, och mannen rodde

allt hv;i<l linn förmådde, för att nå landet. Men allt som han

rodde, hoppade fiskarne åter i sjön, och när han kom fram, var

båten lika tom som förut. Fiskaren begaf sig nu emot hemmet .
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och förtäljde sitt äfventyr, men hans hustru blef mycket misslynt,

och bannade honom för hans godhjertenhet.

Någon tid derefter gaf mannen sig åter ut på fiske, och det

aflopp på samma sätt. Gäddan fastnade på kroken ; men när

fiskaren skulle hugga henne med ljustret, begynte hon lägga sina

ord så fagert, att han icke hade sinne att döda henne. Han
erhöll nu åter igen båten full med fisk, men det gick såsom till-

förene , de hoppade tillbaka i sjön innan fiskaren nådde landet.

Mannen vände derefter modfälld hem till sin hustru, och fick af

henne åter uppbära många förebråelser för sin ringa fiske-lycka.

.Nu satte fiskaren sig i sinnet, att om han ännu en gång
fick gäddan fast, skulle ingenting i verlden kunna förmå honom
att släppa henne. Han gaf sig derefter ut på sjön, och den stora

fisken bet efter någon stund åter på kroken. Då blef mannen glad

i hugen, och sade: »jag har två gånger skonat ditt lif; men i dag
skall du icke slippa undan, ty jag vill icke för din skull böra

min hustrus bittra ord.» Gäddan mälle: 'jag begär icke heller

alt du släpper mig; men om du vill lyda mitt råd, skall det

bringa dig lycka. Du skall hugga min kropp i åtta delar; tvänne

skall du gifva at din hustru, tvänne skall du gräfva ned utanför

din sluga, tviiune skall du kasta på elden; men de återstående

två skall du lägga tillbaka i sjön. Vittja nu först dina krokar,

alt du må se, det fisk icke fattas dig.» Fiskaren lofvade göra

i allt såsom gäddan hade lärt honom. Han vittjade derefter sina

krokar, och fick en ymnig fångst, så att hela bålen var full. Men
denna gången hoppade fiskarne icke tillbaka i sjön, icke heller fick

mannen vid sin hemkomst höra bittra ord af sin hustru.

Fiskaren styckade in den stora gäddan i ä 1 1 a delar, och
gjorde med dem alla, såsom han hade ullolvat. Men nu fick man
se en sällsam ting: ty af de stvekeu, hvilka blifvit nedgräfda ulan-

före stugan, uppväxte tvänne lagra hastar; de delar, som lades

på elden, blefvo till tvänne skinande svärd; och af dem, hvilka

kastades uti sjön, uppstodo två modiga hundar. Men underligast

var med de stycken Ii vilka fiskar-hustrun hade ätit, ty hon blef

fruktsam, och födde eflcr nio månader tvänne fagra svenne-barn.

Det led så en rund tid bortåt. Fiskaren hade städse en god

lycka i sina företag, och tvillingnrne växte upp till hurtiga unger-

svenner. När de nu kommit nä^ot till ålders, gick den äldste

svennen till sin fader, och beddes orlof att drag i ut i verlden

och försöka sin Ivcka. Fiskaren snmlyckte härtill, och delade

sina häfvor emellan bröderna, så att hvardera fick ett sviird, en

häst och en hund. Derefter skiljdes de åt. Men när tvillingarne

skulle taga afsked ifrån hvarandia, sade den yngste: »Broder,

huru skall jag förnimma tidningar ifrån dig. om det går
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dig väl i världen Vi Den Bidra svarade: 'har gifver jag dig till

hugkomst min knif och en hytta mjölk; mjölk-bytta» skall du

giäfva ned ntanföre stagas, och ma det vara dig ett tecken, att

så linge mjölken Är b.vit, lefver jag; men om mjölken blir röd,

då u jag visserligen i stor fara.' Så samtaladt, skiljdes bröderna

ifrån hvarandra. Den Bldstc red sina fin de igenom inånga konunga-

riken; men den yngre stadnade qvar hemma hos sin fader. —
1 del följande af berättelsen omtalas, huru svennen kom till

en stor stad, hvarest allt var uppf\hll med sorg, emedan ett gräs-

ligt sjö-djur, som hade femtio bufvuden, låg derulanföre, och

krlfda hvarje dag en jnngfrn lill sin föda. Nu hade lotten fallit

på konunf -ta dotter, och hon ledsagades lill stranden af

trenne hofmän, hvilka lofvat frfilsa bennes lif. Men bofmännen
flydde, och fiskare-sonen bestod kampen emot sjö-djuret. Draken

spydde eld ur alla sina femtio gap; men svennens häst sprutade

vallen derpå, hunden bet hafs-djuret i halsen, och svennen sjelf

gaf det bane-sår med sitt svärd, lian tog dcrefler alla drak-

tungorna och red sina färde.

.När striden var lyktad kommo bofmännen fram , och tvingade

konunga-dotlern göra ed, att de hade frälst henne. Derefter gingo

de lill kungsgården, och drogo lott, hvilkeudera skulle ega den

lagra prinsessan. Lotten föll på den äldste; men hans medtäflare

manade honom lill t\ekamp, och dödade honom. De begge åter-

stående kommo likaledes i strid; intill dess blott en enda var qvar.

I
1

I llreddes ett stort gästabud, och brölloppet dracks med lust

och gamman.

lflidt under bröllops-glädjen inträdde fiskare-sonen, klädd i

fager di ägt, och med sitt goda svärd vid sidan. Han vände sig

till brudgummen, och frågade huru draken såg ut. Hofmanncn
svarade: »hans Utseende var såsom andra djurs.» Då uppdagade
svennen deras falskhet, och tog fram de femtio drak-lungorna till

ett tecken, del han och ingen annan varit den, som hälsat prin-

sessan. Konunga-dotlern bekräftade hans utsaga, hvarcfler bof-

männen blcf Straffad, och fiskar-sonen vardt brudgum i hans ställe.

mot kungs gården, på andra sidan om en stor sjö, låg

en gammal förfallen borg, som var full med trolldom. Den unga

konungen kände en Btork åtrå alt besöka den gamla borgen, men
hans gemål afrådde honom derifran. Svennen stod likväl fast vid

sitt bejlut, och gaf sig pa väg. .När han nu kom till borg-

porten, framträdde emot honom en gammal, gammal man med
sidl ska-.; och vördnadsvärd! utseende. Den gamle sporde hvem
han var. och livad han hade för ärende. Konungen svarade,

att han var en fiämling, som kommit för all besöka den förtrol-

lade borgen. Då biel gubben sorgsen, och sade: »jag har sett
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mången rask ungersvenn draga hit; men ingen liar kommit
igen.» Han gaf konungen tillika mänga goda råd , och varnade

honom, att icke låta svika sig. Svennen lofvade i allt göra såsom

gubben hade sagt, och så skiljdcs de ifrån hvarandra.

Den unge konungen gick nu in i borgen, vandrade genom
många öde rum, och kom slutligen uti en sal, hvarest bordet stod

dukadl med allehanda rätter. Svennen satte sig ned och åt; ty

han hade färdats en lång väg, utan alt förlära något. Vid han

nu satt till bords, fick han höra en jerarande stämma, som kla-

gade utan uppehåll: »ack! jag är så hungrig, jag är så hungrig.»

I delsamma begvnte hunden skälla, dörren öppnades, och der

trädde in en gammal qviuna af styggt utseende. Konungen öm-
kade sig öfver den gamla, och bjöd henne träda fram till bordet,

att taga af maten; men hexan sade, att hon icke tordes för bun-

den. När nu konungen ytterligare bad henne, räckte käringen

fram ett hår-strå, och sade, att han skulle lägga det öfver hun-

dens hals, så kunde hon se om djuret var lydigt emot sin herre.

Svennen gjorde som hon hade sagt; men strået växte till en stark

fjetter, o; h hunden blef fastkedjad vid marken. Nu gick troll-

packan dristeligen fram till bordet, tog af maten, och förvandlade

genom sin trolldom den unga konungen till en slen.

Emedlertid förmärkte fiskare-sonen , som slädnät hemma hos

sin fader, att knifven, som han alltid bar på sitt bröst, begvnle

bränna såsom eld. Slraxt skyndade han till mjölk -byttan, som
var nergräfd utanför stugan, och sel all mjölken var förvandlad

till blod. Då förstod han, att lians vän måtte vara i slor nöd.

Han sadlade derföre sin häst, band svärdet vid sidan, lockade

sin hund, och begaf sig bort för att bistå sin foster-broder.

Svennen kom emot aftonen till kungs-garden, och blef der

af alla hållen för att vara konungen sjelf. Om natten sof lian

hos den fagra drottningen, men lade förut ett blankt svärd på
bädden, emellan sig och henne. Han erfor nu att hans vän hade

dragit bort till det gamla tornet, och gjorde sig derföre redo, att

genast om morgonen fara dit och söka honom.

När svennen nalkades intill borgen, kom gubben med det

sida skägget gåendes emot honom. Den gamle sporde hvem han

var, och hvad han hade för ärende. Svennen mälte, att han

var en främling, som kommit dit för att frälsa siu foster -broder.

Da suckade gubben, Och sade: »jag har sett mången bald unger-

svenn draga hit; men ingen har kommit igen.» Han gaf nu
svennen mänga goda råd, och varnade honom alt icke lata svika

sig. Derefter skiljdcs de ifiån hvarandra.

Ungersvennen gick nu in i borgen, kom till salen, hvarest

bordet stod dukadt, och träffade den gamla käringeu. Men när
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trollpaekan bad honom lägga etl hår-strå öfvcr hundens hals, lät

han icke dåra sig af hennes falska råd. utan drog sitt svärd , och

högg henne ihjcl. Dercfter vandrade han uti tornet, till dess han
t .mn en stor jern-dörr; men innanföre j< rn-dörren lag en mycken-
het svarta stenar, och något längre bort rann en källa med det

klaraste vatten. Ingersvennen tog vatten ur killian, och stänkte

pl do svarta sten. n ne. Då fingo de lif, och beg\nle röra sig,

den ene efter den andre, och blefvo till konunga-söner , kämpar,
jungfrur, samt andra ältboma män och qvinnor. Men ibland dem
var ock en prinsessa, som var så fager, att ingen kunde se en

e mö. Svenncn fortsatte så sin lärd, intdl dess han fann

sin foster-broder, och blef der en stor glädje, att de åter råkades.

I detsamma Öppnades dörren, och den gamle gubben kom in,

klädd såsom konung i mantel och krona, och med honom var

hans unga dotter och mycket annat folk. Alla tackade den raske

ungersvennen, att han haft förtrollningen, som så länge hade

OfVer dem. Men konungen lät tillreda ett piäktigt gästabud,

och gaf den fa<>ra prinsessan åt ungersvennen. Då blef lust och
fröjd öfver hela konungens gård, och sedan lefde tvilling-bröderna

nöjda och lyckliga, hvar i sitt rike.

2. En öfverlemning ifrån S. Småland förtäljer, att Gskaren

Styckade gSddan i lyra delar. Af dessa gaf han ett stycke åt sin

bnstm, ett annat ål sin häst; gädl-hufvudet giäfde han ned uuder

[kålgården, o< h stjerten gaf han åt sin hynda. Men när liden

var om, födde fiskar-hustrun Ivänne raska svenne-barn , stoet ka-

stade tvänne ystra fålar, hyndan fick två starka valpar, och un-

der apeln skolo fram tvänne goda svärd, hvilka alla växte till, lika

fort som de begge piltarnc.

När nu bröderna voro vuxna, delade fiskaren sitt gods emel-

lan dem, och gaf dem hvardera elt svärd, en hund och en häst.

Därefter drog den äldste svennen ut i verlden att försöka sig.

Men vid skilj >messan lemnade han sin broder en flaska med vat-

ten, och sade, alt vattnet skulle vara klart, så länge det gick ho-

nom väl, men om vattnet biel rödt eller grumligt, då vore han i

någon stor fara, och behöfdc bistånd af sin foster-broder.

>\ennen gaf sig nu på väg, och hade många underliga äfven-

tvi , intill dess han kom till en kungsgård, hvarest han frälste ko-

nungen ur fiende-hand , och vann den fagra prinsessan. Men
om nallen blef ungersvennen varse, att hela berget stod i ljusan

Då sadlade han sin häst, red bort, och såg huru klippan

stod på gyllene stolpar; men en slor hop pysslingar lekte och

ide derinundcr. .När den unge konungen någon stund hade

sett uppå deras lek , kom en liten man och räckte honom ett stort

guldhorn alt dricka. Såsom nu ungersvennen var m\cket törstig
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efter ridten, tog han hornet, och drack deraf; men i detsamma

sjönk han ned i jorden med häst och allt, och vardl förvandlad

till en sten.

Emedlertid märkte den andra fiskare- sonen , att vattnet i

flaskan blef grumligt; han gaf sig derföre på väg att uppsöka sin

foster-broder. Sent omsider kom han till kungs-gården , och (k k

der löfte om den yngsta konunga-dottern , så vida han kunde

frälsa sin broder. Svennen red nu bort till berget om natten

,

medan trollen hade sin högtid. Då kom en liten man och räckte

honom ett guldliorn; men huru törstig svennen ock var, ville han

icke dricka ur hornet, utan spillde drycken på marken. Då för-

svann berget, och i dess ställe var der ett präktigt slott; men
rundt omkring borgen stodo män och hästar i mångfaldig skapnad,

och alla voro af den hårdaste sten.

Ungersvennen vandrade nu igenom det fagra slottet , och fann

det ena rummet och den ena salen präktigare än den andra.

Slutligen kom han till ett rum, hvarest stod en gyllene kruka

som var full med klart vatten, och jemte krukan låg en viska med
handtag af guld. När nu svennen stänkte omkring med vattnet,

kom en droppa att falla på en af slen-bildcrna , som stod utan-

före. Då löstes förtrollningen, och stenen qvicknade till och fick

lif. Svennen fortsatte härmed, intill dess alla bilderna blifvit upp-

väckta , och ibland dem var äfven hans foster-broder. Dei efter

vände de samman åter till kungsgården, och svennen fick konun-

gens yngsta dotter. Han flyttade med henne till det fagra troll-

slottet, och lefde der både länge och väl, men hans söner togo

en fisk såsom skölde- märke, till en hugkomst af den undeibara

gäddan.

3. En annan öfvcrlemning, upptecknad hos våra Svenska

stamförvandter i Nordvestra Finland, lyder i korthet sålunda:

Det var en gång en gubbe , som hade två söner och en dot-

ter. Dottern var icke hemma , ty hon hade blifvit bortröfvad af

en drake. Men sönerna, som voro tvillingar, uppväxte hos sin

fader, och liknade hvarandra inbördes, så att ingen visste skillnad

emellan dem.

En dag skulle gubben gå att hemta vatten ur källan. Vid

han nedsänkte ämbaret , fångade han deruli en stor gädda. När

nu fisken märkte, att han icke kunde fa lefva längre, sade han:

»tag mina ögon, och göm dem. Når de svartna äro dina söner

i lifsfara.»

Då svenncrna blifvit vuxna, tog den äldste sonen orlof af

sin fader, och drog ut i verlden att pröfva sin lycka. Under

vägen betökte han sin syster, som skänkte honom ett ypperligt

svärd. Derefter drog han vidt omkring, intill dess han korn till
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tn kungs-gård, hvarest konungen utlofvat sin enda dotter till ett

hals-troll. Svennen dödade trollet , ocli vann den fagra prinsessan.

N gon lid derefler fick den unge konungen stor lust att be-

söka en ö, »som flöt omkring uti sjiin», och dit ingen menniska

tordes sätta sia fot, emedan ön var förtrollad. Prinsessan afrådde

sin man ifrån färden, men det halp icke. >";ir nu svennen kom
till den flytande ön, fann han pä Stranden en liten, usel koja. I

den lilla kojan var en gammal stygg k&riog, som skällde al köld,

ehuru bon satt och värmde sig öfver en trefot med glödande

kol. Hexan bad ungersvennen vara välkommen, och gaf honom
ett halm-strå för att binda sin fala* Derefter begärde hon, att han

skulle lijelpa henne maka kol på elden. Men när svennen lutade

sig ntd. förvandlades balm-strået till en stark fjetter, så att hästen

icke kunde röra sig. Hexan dödade nu konungen, och kastade

hans lik ned i en mörk håla, som var under kojan.

Emedlcitid svartnade det ena gädd-ögat. Då begaf sig gub-

bens andra son på väg, för att uppsöka sin broder. Under färden

kom han till sin syster, och erhöll af henne ett ypperligt svärd,

och dertill en flaska lift-ratten. Så utrustad anlände han till kungs-

gården, och blef af alla hållen för den unge konungen sjelf. Om
natten sof han hos drottningen, men lade ett draget svärd emellan

sig och henne. Slutligen for han till den flytande ön , och fann

1 i « Kan och hennes koja. Men svennen lät icke bedraga sig af

käringens falska ord, utan lönade svek med svärds-hugg. Sedan

nu trollpackan var dräpt, uppsökte han sin broders lik, och väckte

honom tdl lift med det underbara vattnet. Bröderna skiftade så

allt det gods troll-qvinnan hade egt, och drogo derefter sina

färde. Men sedan den dagen har ön aldrig mer vant synlig.
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6.

iDallare~matnun.

Ifrån Upland.

Det var en gång en fattig vallpojke, som inte hade någon

huld eller skyld i verlden, utom sin styfmoder. Men styfmo-

dern var en elak qvinna, och unnade honom hvarken att få

något i sig eller på sig. Den stackars pojken led så mycken

nöd. Hela Guds långa dag måste han valla fä; men aldrig

fick han så mycket som ett skapandes grand, utom en ringa

beta bröd, morgon och afton.

En vacker dag hade styfmodern gått bort, utan att lcmna

fram någon mat. Vallpojken måste således drifva till skog,

fastandes, och såsom han nu var mycket hungrig, grät han

bitterligen. Men når middagen kom aftorkade han sina tårar,

och gick upp på en grön kulle, hvarest han hade för sed att

h\ila sig, när solen brände varm om sommaren. På kullen

plägade alltid vara friskt och daggigt under de löfviga träden;

men nu var daggen borta, marken torr, och gräset nedtram-

padt. Detta föll \allpojken sällsamt före, och han undrade

hvem som trådat i gröngräset. Häst han nu satt i djupa

tankar, märkte han någonting, som låg och glimmade emot

solen. Pojken sprang dit för att se efter, och fann så ett par

små, små skor af det aldra hvitaste glas. Då blef lian åter

förnöjd, glömde sin hunger och lekte hela dagen med de små

glas-skorna.

Om (pällen, när sol gick i skog, lockade vallpojken sitt

fä, och dref till bys. När han nu hade kommit ett stycke på

vägen, mötte honom en liten, liten gosse. Pilten helsade vän-

ligt: »god qväll!» 'God qväll ii:on', helsade vallpojken. Den

lille sporde: »har du hittat mina skor, som jag på morgonen
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tappade i gröo-gräaet?» Vallpojken gaf till svars: 'ja, jag liar

funnit dem. Men, kiira du! låt mig behålla de små skorna;

jag hor tänkt gifva dem åt min styfmoder, så får jag kanske

litet mat, när jag kommer horn'. Pilten bad nu så innerli-

Bea vackert: »gif mig åter mina skor! en annan gång vill jag

tjena dig igen.» Då gaf pojken tillbaka de små glas-skorna;

men den lille blef mycket glad, nickade förtroligt, och sprang

sina fä ide.

Vallpojken Dillade nu ihop sin boskap, och gaf sig på hem-

i. När han kom till gården var det redan mörkt, och

stvfmodern bannades att han kom så sent. »Det står gröt

qvar i fatet», sade hon, »ät nu och packa dig i säng, så att

du i morgon bittida kan komma upp med annat folk > Den

stackars \aIlpojken tordes icke svara till dessa hårda ord,

utan åt, och smög derefter bort till hö-skullen, hvarest han

plägade sofva. Men hela natten drömde han om intet annat,

än den lille pilten och hans små glas-skor.

Arla om morgonen, innan sol sken östan, väcktes pojken

af sin styfmoders rop: »upp med dig, din lätting! det är ljusan

dag, och kräken böra inte stå och hungra för din skull.» Han

nu genast upp, fick en beta bröd, och lullade sitt fä i

vall. När han kom till den gröna kullen, som alltid var så

sval och skuggig, tycktes det honom underligt, att daggen var

bortskakad ifrån gräset, och marken torr, ja nästan mera än

dagen förut. Mast pojken nu satt i djupa tankar, fick han se

någonting, som låg i grön-gräset och skimrade emot solen.

Han sprang genast dit, och fann en liten, liten hätta (mössa);

men hättan var röd till färgen, och små gyllene klockor voro

fastade dervid på alla sidor. Då blef han mycket glad, så att

han glömde sin hunger, och lekte hela dagen med den fagra

hättan.

Om qvällen, när sol gick i skog, samlade vallpojken sitt

fä, och lagade sig att drifva till bys. Vid det han nu kom på

n. mötte li<>nom en mycket liten och dertill mycket fager

jungfru. Hon helsade vänligt: »god qväll!» 'God qväll igenl'

helsade vallpojken. Den lilla sporde: »har du funnit min hälla,

som jag p;i morgonen tappade i grön-gräset?» Pojken svarade:

7
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'ja, jag har hittat den. Men, kära du! låt mig behålla den

lilla mössan; jag har tänkt att ge den åt min elaka styfmo-

der, så får jag kanske litet mat, när jag kommer hem'.

Jungfrun bad nu så innerligen vackert: »gif mig åter min hätta!

en annan gång vill jag tjena dig igen.» Då gaf vallpojken

henne den lilla mössan; men jungfrun blef så glad, så glad,

nickade vänligt, och sprang sina färde.

Pojken lullade nu ihop sitt fä, och gaf sig emot hemmet.

När han kom till garden var det redan mörkt, och styfmodern

hade länge väntat honom. Hon var nu mycket misslynt, och

sade: »alltid skall du komma så sent, att jag får sitta uppe

halfva natten och mjölka. Der står gröt qvar i fatet, ät nu

och packa dig i säng, att du i morgon bittida kan komma upp

med annat folk.» Den stackars gossen tordes icke svara till

dessa hårda ord, utan åt, och smög derefter upp pä hö-skullen,

hvarest han plägade sofva. Men hela natten drömde han om
ingenting annat, än den lilla jungfrun och hennes röda mössa.

Arla om morgonen, innan dagen grydde, väcktes pojken

af sin styfmoder, med det vanliga ropet: »stig upp din lättingl

icke böra kräken stå och hungra för din skull.» Den stackars

gossen steg genast upp, och lagade sig att drifva vall; men
innan han gick, bad han sin styfmoder om en beta bröd.

»Bröd!» sade den elaka (pinnan, »en odugling, såsom du, är

inte bröd värd.» Pojken måste således gå bort helt fastande,

Ii vilket gick honom hårdt till sinnes. När han nu kom ut i

den gröna skogen, och satte sig ned på kullen, hvarest han

plägade bvila under sommar-hettan, föll det honom sällsamt

före att marken var ännu mera torr än de föregående dagarne,

och gräset trampadt i stora medlar. Då rann det honom i

hugen hvad han hade hört om de små Elfvorna, att de tråda

sin dans om sommar-nätterna i det daggiga gräset, och han

förstod att detta månde vara en Elfve-ring eller Elfve-dans.

Vid han nu satt i djupa tankar, stötte han med foten emot en

liten pingla, som låg i gräset; men den lilla bjällran klingade

dcrvid så Ijufligt, att all boskapen lopp tillsammans, och ställde

sig att lyssna. Då blef pojken åter glad, och lekte med den

lilla pinglan, till dess han lörgat sin sorg och korna glömde
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sitt bete. Ocli så förgick äfven don dagen, långt hastigare

än han kunnat tänka.

När det led emot qvällen, och solen stod jemns med skogs-

topparne, lockade vall-pojken sitt fä, och redde sig att åter-

sända hem. Men huru han ock matte lulla och ropa, ville

boskapen icke skiljas ifrån betet, ty der var ett fagert och

gräs-rikt ställe. Då tänkte pojken vid sig sjelf: »kanske lyda

de bättre den lilla pinglan.» Han tog så fram sin bjällra, och

klingade \id del lian L-irk utåt vägen. Genast kom skälle-kon

löpandes efter honom, och med henne följde det öfriga fäet.

På blef vallgossen glad i bogen, ty han förstod väl livad gagn

han kunde göra siur med den lilla bjällran. Bäst han nu gick,

mötte honom en liten, liten gubbe. Gubben helsade vänligt:

»god qväll!» 'God qväll igen!' sade pojken. Den lille sporde:

• har du funnit min pingla, som jag på morgonen tappade i

grön-gräset?» Vallpojken genmälte: 'ja, jag har hittat den'. Gub-

ben sade: »gif mig den tillbaka'» 'Nej,' 'svarade pojken, 'jag

är icke så dumm, som du tänker. I förgårs hittade jag två små

glas-skor, dem lockade en liten gosse ifrån mig. I går fann

jag en nätta, den gaf jag åt en liten jungfru; och nu kommer
du och vill taga ifrån mig den lilla pinglan, som är så god att

locka kräken med. Andra hittare få hitte-lön, men jag får

aldrig något.' Den ' lille gaf nu många fagra ord, att han

skulle återta sin pingla: men ingenting halp. Då sade gubben:

> <_' i f mig åter den lilla bjällran, och jag vill här gifva dig en

annan, hvarnicd du kan locka ditt fä; dertill skall du få önska

dL' tre önskningar.» Pojken tyckte att detta var ett godt vil-

kor, och samtyckte gerna dertill. Han tog så till orda: »efter

som jag får önska mig hvad jag vill, så önskar jag att bli ko-

nung, och så önskar jag att få en stor kungs-gård, och så

önskar jag att vinna en fager, fager drottning.» 'Du önskar

icke ringa önskningar,' återtog den lille, 'men lägg väl på

sinnet hvad jag nu säger dig. I natt, medan alla sofva, skall

du gå hemifrån, tills du kommer till en kungs-gård, som ligger

rätt nordan ut. Här har du en pipa af ben. Om du kommet
i nöd, så blås deruti. Kommer du åter i stor nöd, bias om
i- '-ii. Ilen k- -in nior du tredje gången i stor farlighet, br\l dl
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sönder pipan, och jag vill hjelpa dig, såsom jag har lofvat.>

Pojken tackade mycket för gubbens förärin^ar, och så gick

Elfve-konungea sina färde. Men vallpojken drog hemåt, och

gladde sig att snart slippa valla fä åt sin elaka styfmoder.

Då pojken kom till bys var det redan mörkt, nrh styf-

modern hade länge -säntat hans hemkomst. Hon var nu mycket

förbittrad, så att den stackars gossen fick hugg i stället för

mat. »Detta räcker väl inte så länge», tröstade pojken sig

sjelf, vid det han smög upp på hö-skullen. Han lade sig der-

efter att hvila, och sof en kort blund. Men vid midnatts-tid,

långt innan hanen gol, steg vallpojken upp, smög bort ifrån

gården, och begynte sin färd rätt nordan ut, såsom gubben

hade sagt. Han vandrade så utan rast eller ro, öfver berg

och dalar, och två gånger gick solen upp, och två gånger gick

solen ned, medan han ännu var på vägen.

På tredje dagen, emot qvällen, kom vallpojken till en kungs-

gård, som var så stor att han aldrig tänkt få se dess like.

Pojken gick in i köket, och bad om tjenst. «H\ad är din kun-

skap och idrott?» sporde köksmästaren. 'Jag kan gå vall med

fä', genmälte pojken. Köksmästaren sade: »konuagen behöf-

ver en vallare som aldrabäst; men det går väl med dig, såsom

det gått med de andra, att du H varje dag mister något af din

hjord». Pojken svarade: 'jag har hittills aldrig satt bort något

kräk der jag gått vall'. Han blef nu tagen i tjenst på den

stora kungs-gården, och vallade konungens fä; men aldrig ref

ulfven något kräk för honom, och så \ardt han väl ansedd i-

bland alla konungens tjenare.

En afton, när vallaren dref sitt fä till bys, märkte hanen

liten fager jungfru, som stod vid vind-ögat och lyssnade till

hans q\äden. Pojken låtsade som ingenting, ehuru han blef

helt varm under tröjan. Det led så någon tid bortåt, och vall-

pojken gladdes livar gång han såg den lilla jungfrun; men han

visste icke ännu att hon var konungens d-tter. Då hände sig

en dag att den unga mön kom gåendes bort till honom, der

han dref sitt lä i bet. Hon hade med sig ett litet snö-hvitt

lamm, och bad honom så vänligt, att han skulle akta det lilla

lammet för ulfvarne i skogen. Härvid blef vallaren så till
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mods, .itt li.m bvarkea kunde lala eller s\aia. Han tog nu

lämmel med sig, och hade sin käraste lust att vårda det; men

diuret hyllade sL' till honom, säsom hunden leker efter sin

husbonde. Ifrån den dagen hVk vallpojken ofta se den fagra

konunga-dottern. Om morgnarne, när han lullade i vall, stod

mön vid vind-ögat och lyssnade till hans sånger. Men om
qvällarne, nar han kom hem or skog, gick prinsessan ned, för

att smeka sitt lilla lamm och tala några vänliga ord med vall-

ii.

Det led sa en rund tid bortåt. Vallpojken växte till en

ra-k ongersvenn; men koauinga-dottern rann opp, och hlef den

fagraste mö Bom Btod att finna när eller fjerran. Likväl kom

hen hvarje afton att smeka sitt lamm, såsom hennes sed var.

Men en vacker dag var prinsessan borta, och kunde icke Cn-

oaa igen. Då hlef en stor sorg och uppståndelse öfver hela

kungs-gården, ty alla höllo henne kär; men konungen och

drottningen sörjde aldramest. Konungen lät så utgå ett påbud

öf\er all land, att hvem som kunde frälsa hans dotter, skulle

få prinsessan och dertill halfva konunga-riket. Då kommo
koaunga-söner, och ungersvenner, och kämpar ifrån både östan

och vestan; de klädde sig i jern, och drogo ut med vapen och

följe, för att söka den bortröfvade jungfrun. Men icke många

voro de som vände tillbaka ifrån den färden, och de som kom-

mu hem igen hade livarken hört eller sport någonting. Ko-

oungeo <»cli drottningen sörjde nu öfvermåttan, <>ch menade att

de h, ide lidit en skada, som aldrig kunde hotas. Vallaren dref,

i förr, >itt fa i skog men han var litet glad, ty den fagra

koounga-dottero lekte i bana bug hade dagar och stunder.

I.n natt tycktea det \allare-mannen i BÖmnen, såsom stod

den lille Blive-konungen framför lians Bäng, och sade: »ål norr!

Il D ti-! der har iu din drottning». Då hlef svennen så glad

att ban spratt upp, och vid han vaknade, se, då stod den lille

ännu <|\ar, och \inkade: >.åt norr! åt norr!» Derefter försvann

gubben, men vallarea \is>te icke rät! om det hade varit en

lya-villa. När nu dager \anlt ljus, gick Bvennen upp i borg-

in, och begärde komma till tals med konungen. Bäröfver

undrade alla konungens fjenare, ,, ( .|, köksmäataren sade: »du
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har vallat i så många år, att du väl kunde få tillökning i lön

och kost, utan att tala just vid konungen sjelf». Men vallaren

stod fast vid sin begäran, och lät förstå, att han hade någon-

ting helt annat i sitt sinne. När han så kom upp i salen,

sporde konungen efter hans ärende. Svennen tog till orda:

»jag liar tjenat dig troget i många år, nu bedes jag orlof att

få draga bort och uppsöka prinsessan». Då blef konungen vred,

och sade: »huru vill du, som går vall med fä, tänka på det

som ingen kämpe eller konunga-son mäktat uträtta?» Men
vallaren svarade frimodigt, att han skulle uppsöka prinsessan,

eller för henne tillsätta lifvet. Då lät konungen sin vrede fara,

och tänkte på det gamla språket: »ofta sitter skarlakans hjerta

under vadmals kappa». Han gaf så befallning att vallaren

skulle utrustas på det bästa, med gods och gångare, och hvad

annat han behöfde. Men svennen sade: »jag passar icke på

att rida, gif mig blott edert ord och orlof, samt tillräcklig väg-

kost.» Konungen Önskade honom derefter lycka på färden;

men alla små-drängar, och andra tjenare i kungs-gården, logo

öfver vallarens vågsamma företag.

Svennen vandrade nu emot norr, såsom Elfve-gubben hade

lärt honom, och kom så lång en väg, att det väl icke kunde

vara mycket igen till verldens ända. När han så hade färdats

öfver berg och öde stigar, kom han slutligen till en stor sjö;

midt i den sjön var en fager ö, och på ön låg en kungs-glrd,

ännu mycket ansenligare än den hvarifrån vallarcn hade kom-

mit. Svennen gick ned till sjö-stranden, och beskådade kungs-

gården på alla sidor. Bäst han nu såg sig omkring, blef han

varse en jungfru, med fagergult hår, som stod -sid ^nd-ögat,

och vinkade med ett silkes-band, sådant konunga-dotterns lamm

plägat bära. Då hoppade hjertat i svennens bröst, ty det rann

honom i hugen, att mön icke kunde vara någon annan än

prinsessan. Han satte sig nu alt eftersinna, huru han skulle

komma öfver vattnet till den stora kungs-gården; men ingen-

ting stod honom till råda. Ändteligen föll honom i minnet, att

han väl kunde pröfva, om de små Klfvorna ville bjelpa honom.

Han tog derföre fram sin lilla ben-pipa, och blåste en lång,

uthållen ton. »God qväll!» sade i detsamma en röst bakom
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1>.i xfnj framför honom den lilla pilten, li\ars glas-skor han en

_ hade funnit i grön-gräset. »livad vill du miu'?» sporde

Elfve^gossen. Vallaren sade: 'jag beder, att du lar mig öfver

sjön till kungs-gården'. Pilten genmälte: »sätt dig upp pä min

rygg Is Svennen gjorde såsom honom var tillsagdt; men i det-

sarama skiftade pilten sin hamn, och blef till en stor, stor hök,

•om for genom luften, och stadnade icke förr än, de kommit

till i a vallarea äskat.

tuten gick nu upp i borg-stugan, och begärde tjenst.

II rad är din färdighet och idrott?» sporde köksmästaren. 'Jag

kan ga vall mod fä!' genmälte vallaren. Köksmästaren sade:

Jätten hehöfver nu en vallarc som aldra-bäst; men tilläfven-

t\rs gir det dig såsom det gått de andra; ty om du mister

I kräk. gäller det ditt lif.» Svennes tog till orda: 'detfa

tyckes mig \;ira ett hfirdt vilkor; men jag vill antaga det'. Då
bad koksmästaren honom vara välkommen, och sade att han

skulle börja sin tjenst den andra dagen.

Svennen Suk un vall med jättens fä, samt sjöng sina qvä-

den och klingade med sin [mula såsom hans sed var. Men
konunga-dottero salt vid vind-ögat och lyssnade, samt vinkade

tillika åt honom, det han icke skulle låta märka sig. Om qväl-

leo lullade vallaren åter Iiem ur skog. Då kom jätten gåendes

emot honom, ocli sade: »du är i stället för den som fattas»;

men intet kräk var borta, huru jätten ock ville räkna. Nu
blef tussen vänlig, och mälte: »du skall blifva min vallare, i all

din dag.» II.iii gick dereftp l»>rt till sjö-stranden, lossade sitt

förtrollade skepp, och rodde tre gånger omkring öo, såsom hau

Medan jätten var borta, ställde sig konunga-dotteru vid

vind-ögat, och <|\ad:

»I natt, i natt, du vallare-man!

går molnet undan min stjerna.

Och kommer du då, så blfr jag väl din,

min krona ger jag dig gerna.o

Vallaren lyssnade till sängen, och förstod, att ban borde

komma om natten och befria konunga-dottern. Han i:\<-k sä
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bort, utan att låta märka sig med något. Men när det blifvit

sent, och alla sofvo sin djupaste sömn, smög han åter fram

till tornet, ställde sig nedanföre vind-ögat, och qvad:

»I natten väntar din vallare-man,

står sorgsen under ditt galler;

och kommer du ned, så blir du väl min,

me'n skuggan så vida faller.»

Konunga-dottern hviskade: 'jag är bunden med länkar af

guld, kom och bryt dem!' Då visste sig vallaren ingen råd,

utan tog fram sin lilla pipa, och blåste en lång, uthållen ton.

»God qväll!» sade i detsamma en röst bakom honom. 'God

qväll igen!' helsade vallaren, och såg sig om. Då stod fram-

för honom den lille Elfve-mannen, af hvilken han en gång fick

bjällran och ben-pipan. »Hvad vill du mig?» sporde gubben.

Vallaren genmälte: 'jag bedes, att du förer mig och prinsessan

härifrån'. Den lilla sade: »Följ mig!» De gingo så upp i tor-

net till jungfru-buren; men borga-dörren öppnades af sig sjelf,

och när gubben rörde vid kedjan, brast den sönder i stycken.

Derefter gingo de alia tre neder till stranden. Då qvad Elfve-

mannen:

»Liten gädda, i vassen månd gå,

kom, kom så hastelig!

Din rygg en prinsessa skall rida uppå,

dertill ock en konung så mäktig.»

I detsamma kom den lilla jungfrun, hvars hätta vallaren

hade funnit i gröngräset. Hon hoppade ned i sjön, och blef

till en stor gädda, som lustigt lekte om uti vattnet. Då sade

Eli-konungen: »sätten eder uppå gäddans rygg. Men prinsessan

må icke blifva rädd, ehvad som händer; ty då är min makt

till intet.» Så taladt, försvann den gamle; men vallaren och

den fagra konunga-dottern gjorde såsom han hade sagt, och

gäddan förde dem hastigt fram genom böljorna.

Medan allt delta tilldrog sig, vaknade jätten i högan loft,

såg sig ut genom vind-ögat, och märkte hvarest vallaren for

på vattnet tillika med den unga konunga-dottern. Genast tog
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lian sin örne-hamn, och flög efter dem. Men när raddan hör-

de donet af örnens ving-slag, dök hon djupt ned i vattnet,

h\ar\id konunga-dotteru biel rädd, så att hon skrek högt till.

Då var Elfre-konungens makt till intet, och jätten grep de

Qyktingarne i sina klor. När han så kommit åter till

gården, lät han kasta vallaren i en mörk håla, väl femton

famnar under j<>rd; men prinsessan sattes i sin jungfru-bur, och

vaktades noga att hon icke skulle undkomma.

Svennen låg nu i långa-tornet^ och var illa till mods, att

han icke kunnat frälsa konunga-dottera, och att han tillika för-

spillt sitt eget lif. Då rann honom i hugen hvad Elfve-gubben

hade sagt: MM* du tredje gången kommer i stor farlighet, br\t

då sönder den lilla pipan, och jag vill hjelpa dig.» Såsom val-

laren nu väl visste, att han aldrig mera skulle se dagsens ljus,

t . han fram den lilla ben-pipan, och bröt henne i stycken.

God qväll ho hördes i detsamma en röst bakom honom. »(Jod

q\äll igenj '.' helsade vallaren, och såg sig om. Då stod den

lille gubben framför honom, och sporde: »hvad vill du, efter-

som du kallar mig?» Yallaren svarade: 'jag vill frälsa prin-

h löra henne hem till sin fader.' Nu tog gubben

m med sig, och de gingo genom lykta dörrar, och genom

många präktiga rum. Slutligen kommo de uti en stor sal,

som var uppfylld med allehanda vapen, svärd, spjut och yxor,

al hulka somliga lyste såsom blankt stål, och somliga såsom

skärt guld. Gubben gjorde upp eld i eldstaden, och sade:

»kläd af diq!>j Vallaren '.'jorde så; och den lille brände upp

bana gamla kläder. Derefter gick gubben bort till en stor

jern-kiata, och tog fram en dvrbar rustning, som blänkte af

di-t klaraste guld. »Kläd på dig!» sade han; vallaren gjorde så.

DU svennen var klädd i full rustning ifrån hnfvud till fot,

band gubtn n ett sk.npt s\ärd vid hans sida, och mälte: »det

är förcla^dt, att jätten faller för detta svärd, och på denna

rustning biter intet stål.» Men vallare-inannen kände sig väl

till mods i (bii gyllene rustningen, och rörde sig höfviakt, så-

bade h. ni varit den yppersta konunga-soo. Derefter vän-

de de Iter tiil den mörka (inga-hålan; rallaren kackade löt

Elfve-konungena goda bjelp, och -ä skiijdes de ifrån Inarandra.
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Fram på dagen blef mycket buller och bång uti hela går-

den; ty jätten firade sitt bröllopp med den fagra konunga-dot-

tern, och hade bjudit sina fränder på gästabud. Prinsessan

blef nu klädd på det aldra präktigaste, med guldkrona, röda

ringar, och andra kostliga smycken, hvilka jättens mor sjelf

hade burit. Derefter dracks brölloppet med lust och allsköns

gamman, och der fattades icke god välplägnad, både mat och

dryck. Men bruden grät utan återvändo, och hennes tårar voro

så heta, att de brände som en eld på kinden.

När det nu led åt natten, och jätten skulle föra sin brud

till brud-kammaren, skickade han sina små-drängar, att hemta

vallaren som .låg uti fånga-hålan. Men när de kommo ned i

tornet var fången borta, och i hans ställe stod der en båld

kämpe med svärd, brynja och fulla vapen. Vid denna syn

blefvo svennerna förfärade, och flydde; men vallaren följde ef-

ter, och kom sj upp på borg-gården, hvarest brud-skaran var

samlad för att skåda hans ändalykt. När nu jätten fick se

den raske kämpen, blef han förgrymmad, och sade: »Tvy vare

dig, ditt arga Troll!» Vid han talade, voro hans ögon så bistra,

att han såg midt igenom rustningen. Men svennen räddes in-

tet, utan mälte: »här skall du strida med mig om din fagra

brud.» Jätten ville icke bida, utan vek undan; men vallaren

drog sitt svärd, och det flammade såsom en elds-låga. När nu

jätten igenkände svärdet för hvilket han skulle falla, vardt han

förfärad, och bleknade till jord; men vallaren gick dristigt fram,

svingade sitt svärd, och gjorde ett väldigt hugg, så att jättens

hufvud skiljdes ifrån kroppen. Detta blef resens bane.

Då bröllopps-gästerna sågo denna färd, betogos de af rädd-

håga, och foro hvar åt sitt håll; men konunga-dottern lopp

fram, och tackade den raske vallare-mannen, att han frälst

hennes lif. De gingo derefter ned till sjö-stranden, lossade

jättens förtrollade skepp, och rodde bort ifrån ön. När de så

kommo hem till kungsgården, vardt en stor glädje och fröjd

det konungen hade återfått sin enda dotter, som han sörjt så

länge. Derefter tillreddes ett präktigt bröllopp, och vallare-

mannen fick den fagra konunga-dottern. De lefde nu lyckliga
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och furnöjda i mänga, mänga är, ocli sågo både barn och blom-

ma. Men pinglan och den sönderbrutna ben-pipan förvaras till

tu bugkomst på kungs-gården, ja, ännu i denna dag.

I.

yvinsessun, som gick upp ur Ijafuict.

Donna Sago-dikt ar vida kringspridd öfvcr Europa. Följande ut-

landska uppteckningar äro oss bekanta:

1. Pä Danska: — Se Wintuer, Danske Folkeeven t yr,

F0rste Samling, Kj>benhavn 1823, ss. 102—112, »Svanhvide».

Jfr. dersammast. Anm.irkn. s. 126.

2. Pi Tyska: — A. Se Bröderna Grimm, Kinder- und
Ilaus-Marchen, Th. I, No II, ss. 65—73, »Brnderclicn und

Schucslerchcnn [öTvers. pa Svenska i Reiterdaiils Julläsning för

Barn, Lund 1837, ss. 81—89, »Broder och Syster»]. Jfr s. bok, Th.

III. m. 2i, 22. — B. Se anf. arb. Th. I, N:o 13, ss. 79—86, »Die

drei Mmntldn im Waldc» [öfvers. pl Svenska i Relterdahls Jul-

-ning fiir Barn, Lund 1838, ss. 96—103, »De (re små mariner-

na i skogen», — samt serskildt säsom skillings-saga , »De tre små
mdnnnerna i >k<>i/<n. eUer dm tlaka Slyfinoderna, Stockholm 1821,

". fl. J — C. Se anr. bok Th. II, N:o 135, ss. 273—278, »Die ueissc

u»d srhunrzf Bruul» jfr. Th. III, ss. 227, 228).

3. Pl lliiliiiiixl.ii : — Se Gerle, Volksmarchcn der Böh-

men, Prag 1819, Th. II, No 5, »Die golttetU EM».
4. Pä 'l;n;jiiiivi,ii — Se Mailath, Magyarische Sägen,

M.irchen uml Ki /a h lun gen, 2 te Aufl. Stuttgart 1837, ss. 209—
213, »Dir Gaben».

5. Pa Italienska: — Se Basile, Il Pcntamcrone, IV,

T, »F.r dnjr JDZZi lli ,>.

6. Pa Kratiska: — Se Mad. D'ADLHOT, Contes des féei,

Sagan »La Hotellen
f
ofvers. |)ä Svenska i Lek -kamraten for

1842. ss. 96—115, »Prinsessan Roscl(a«\.
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A. Rm £a%va illall-pigan.

Ifrån N. Småland.

Det var en gång en konung, som hade en enda dotter.

Hon var vän och blid, så att hon älskades af alla som sågo

henne. Konungens gemål, drottningen, egde likaledes en enda

dotter; men denna var stygg till utseende och elak till sinnes-

art, så att hon af ingen var väl omtalad. Häröfver har drott-

ningen en stor harm i sitt sinne, och unnade konunga-dottern

intet godt. När nu konungen var död, blef drottningen myc-

ket elak emot sin styfdotter, och satte henne till allehanda

ringa sysslor. Men den stackars flickan klagade aldrig, utan

var städse tålig och undergifven.

Det hände sig en dag, att drottningen skickade sin styfdot-

ter upp på löftet, för att vakta säd. Medan hon nu satt och

vaktade, kommo himmelens små foglar, och foro qvittrande

omkring sädes-högen, såsom hade de velat begära några korn.

Då gjordes det konunga-dottren ondt om de små djuren, och

hon kastade till dem säd utur bingen. Hon sade: »stackare

mina små foglar! J aren så hungriga. Här hafven J korn,

plocken snällt, och äten eder mätta». När nu sparfvarne hade

ätit, flögo de bort, satte sig på taket, och lade råd huru de

skulle löna jungfrun för hennes goda hjerta. Då mälte den

ena fogeln: »jag gifver henne, att hvarje gång hon trådar på

marken skall der vexa röda rosor». Den andre sade: »jag

gifver, att hon skall bli fagrare och fagrare för hvarje dag hon

lefver». »Och jag», tillade den tredje, »vill gifva henne, att

hvar gång hon ler skall en röd guld-ring komma ur hennes

munn». Så taladt, flögo de sin kos; men allt gick i fullbor-

dan såsom foglarne hade sagt, och ifrån den dagen var ko-

nunga-dottern. ännu älskligare än tillförcne, så att vanare \if

icke stod att finna, sökte man ock i sju konunga-riken.

När drottningen förnam allt detta, blef hon ännu mera af-

undsam än tillförcne, och öfverlade med sig sjelf huru hennes

dotter skulle blifva lika fager som sin syster. I sådan afsi:,rt
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sände hon prinsessan att likaledes vakta sid uppe i löftet.

Flickan gick, ehuru hon l>ar stor harm, att man gifvit henne

na göromå). När hon nu vaktade lon l>ä-t, komma
bimmeless foglar, och foro qvittrandé omkring sädes-högen,

m både de velat begära några korn. M rann sinnet till

Ii n den elaka jimgrun; bon fattade sop-qvasten, jagade hört de

irne, och sade med vredesmod: »hvad viljen J här, J

icke kuimen J tänka, att en förnäm jungfru, så-

skulle smutsa sina händer att gifva eder mat?» Sparf-

rarne Qogo nu >in kos, satte sig på taket, och lade råd huru

de skulle löna den elaka prinsessan för hennes hårda ord.

I' -.ide den ena: »jag gif\er henne, att hvarje gång hon trå-

dar på marken skall der vexa tistel och törne.» Der andra

sade: »jag gifver, att hon skall hlifva ledare och ledare för

hvarje dag lem lefver». »Och jag», tillade den tredje, »vill

gifva henne, att hvarje gång hon skrattar skola tåssor och

r boppa ur hennes munn». Så ordadt, ilögo de sin kos;

men allt gick i fullbordan såsom sparfvarne hade sagt,- och i-

fi.m di ii dagea biel drottningens dotter ännu mycket ledare

till åsyn, och styggare till sinnes-art, än hon tillförene hade

varit.

Stjfmodern och hennes elaka dotter kunde nu icke längre

lida, att se den fagra konunga-dottern för sina ögon, utan satte

henne att valla lä i skogen. Den stackars jungfrun fick så

\.j,ika omkring i marken, såsom andra vallpi.or, och det tvrk-

tea henne ofta att hon led stor nöd och oförrätt. Men den

elaka prinsessan stadnade hos -in mor på kungs-gården, och

les i sitt falska hjerta, att ingen fick se den \änakonunga-

d ittern, eller förnimma om hennes skönhet.

D.t hände Big en dag, att den fagra vallpigan satt i sko-

gen och stickade på en vante, medan hennes fä gick i bet.

Dl kommo några unger-svenner farande förbi. När de fingo

se den vana mön, der hon satt och sömmade så trägen, blefvo

de in u ket betagoa af hennes fägring, gingo fram, helsade höf-

\iskt, och sporde: uhvi sitter sköna jungfrun här och stickar så

Ditdigen?» kornmga-duttren q\ad:
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><Napp, Napp, i vanf,

jag tänker få kungens son af Danemark.»

Vid detta tal blefvo svennerna förundrade, och bådo mön
följa med till kungs-gården. Men jungfrun ville icke lyssna

till deras tal, utan gaf dem röda guld-ringar, att de skulle

lemna henne i frid. Svennerna drogo derefter sina Tärde, och

kommo hem. Men de kunde icke tröttna att förtälja om den

fagra vallpigan. s:»ra mött dem i skogen, och så blef mycket

taladt öfver hela kungsgården om hennes vänlek och rikedora.

När allt detta kom för den unga konunga-sonen, fick han

en häftig åtrå att se den fagra jungfrun, och förnimma om allt

var sanr:'..
| - - n svennerna hade förtäljt. Han i\roz nu på

. ined sina hökar och hundar, och kom långt bort i sk

till stället hvarest konunga-dottern satt och stickade på sin

vante. Prinsen gick fram, helsade höfviskt, och sporde: , hvi

sitten J här sköna jungfru, och sömmen så flitelisen V Mön

q vad:

>.Napp, Napp. i vant",

jag tänker få kungens son af Danemark.»

När konunga-sonen hörde detta, blef han underlig till

mods, och frågade om icke vallpigan ville följa honom hem
till hans gärd. Då log prinsessan: i detsamma föll en röd guld-

ring ut ur hennes munn. och vid hon reste sig för att gå. se.

då runno röda rosor upp i hennes fot-spir. Nu vändes konoaga-

sonens bug till henne, så att han bekände hvem han var, och

sporde om icke den unga mön ville blifva hans drottning.

Prinsessan jakade härtill, och lät honom tillika förstå, att hon

icke var ringare än han till ätt och härkomst. Derefter drogo

desamman till kungs-gården, och konunga-d uttern blef prinsens

gemål. Men alla unnade henne godt, och konunga-sonen höll

henne kär framför allt annat i verlden.

Vid dessa tidningar blef den elaka styfmodern ännu

mera afundsam i sitt hjerta. och tänkte icke så mycket på nå-

gont: - huru hon skulle kunna vålla sin Btyfdotten ofärd,

och göra sin egen dotter till drottning i hennes ställe. Då
hände sig att der blef t_tt st >rt kr - -

1 1 1 konunga-sonen

måste fara bort; men drottningen var hafvande, och skulle falla
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ill

i barn-säng. Nu passade styfmodorn tillfälle, drog hän till

kungs-gården, och visade sig mycket vänlig emot alla. Men

när den unga drottningen hlef sjuk, .och ingen var hos henne,

for styfmodorn med svek, lade sin egen dotter i hennes ställe^

t.rh förbytte den rätta drottningen till en liten and, somlåg och

samm i elfven utanför kungs-gården.

\ g 'ii tiil derefter var örliget till ända, och den unga ko-

nungen drog hem, full af länglan att återse sin fagra brud.

han nu Kom i sof-stugan, och fann den leda styf-systern på

bädden, blef han myckel sorgsen, och sporde hvi hans gemål

blifvit så förändrad till utseende. Den svekfulla stylmodern

var genast redo, och svarade: 'det kommer sig af hennes sjuk-

dom , och går väl öfver'. Konungen sporde ytterligare: »for-

dom runno gull-ringar fram hvarje gång min drottning log, nu

rinna tåssor och grodor; fordom växte röda rosor i hennes spår,

nu växa tistel och törne: hvad månde vara orsak till allt

detta?» Men den elaka drottningen lade snällt sina ord, och

svarade: 'sådan hon är, blifver hon, och icke annorlunda, intill

dess att konungen kan taga blod af en liten and, som simmar

omkring i elfven. Konungen sporde: »huru skall jag kunna

ffi blod af den anden?» Styfmodern sade: 'jo, det skall tagas

emellan ny och nedan'. Konungen gaf nu befallning, att man

skulle fånga den lilla anden; men fogeln undkom alla snaror,

huru de ock månde läggas.

Om Tli orsdags-natten, medan alla iågo i sin sömn, märkte

Våktarena huru en b vit hamn, som i allo liknade drottningen,

steg upp ur elfven och gick in i köket. Prinsessan hade egt

en liten bunu, som hon mycket älskade. Han kallades Rnppe.

.Yir hon nu kom in i steger-huset, qvad hon:

»Näppe lille! min hund,

har nu någon mat att ge mig i qväll?»

\< j men, bar jag inte så, min fru!' svarade hunden.

Konungs-dottern qvad:

»Troll-packan sofver väl hos min lille unge prins,

på högan loft?»

'Ja men, göf hon så, min fru!' sade hunden.
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Konunga-dottern sade åter:

»Na kommer jag hår ännu två Thorsdags-qvällar, och se-

dan aldrig mer.» Derefter suckade hon tungt,, gick ned till

elfven, och förhyttes i en liten and, såsom tillförene.

Nästa Thorsdags-natt aflopp allt på samma sätt. Sedan

folket gått till hvila, märkte väktarena en hvit skepnad, som
steg upp ur elfven och gick in i köket. Såsom nu alla höllo

den unga drottningen kär, undrade de mycket häröfver, och

gingo hemligen att lyssna hvad hon skulle säga och göra. Men
när konunga-dottern kommit in i steger-huset, qvad hon:

»Näppe lille! min hund,

har du någon mat att ge mig i qväll?»

'Noj men, har jag inte så, min fru T svarade hundan.

Konunga-dottern sporde åter:

»Troll-packan sofver väl hos min lille unge prins,

på högan loft?»

'Ja men, gör hon så, min fru!' sade hunden.

Drottningen fortfor: »nu kommer jag här ännu en Thors-

dags-qväll, och sedan aldrig mer». Derefter begynte hon bitter-

ligen gråta, och återvände till elfven, hvarest hon förbyttes till

en liten and, som lekte om uti vattnet. Men när männen för-

nummo allt detta, kom det dem underligt före, så att de gingo

lönligen till sin herre, och förtäljde honom hvad de hade bort

och sett. Då föll konungen i djupa tankar, och tillsade \äk-

tarena att sända honom bud, när skepnaden skulle visa sig för

tredje gången.

Tredje Thorsdags-natten, sedan alla gått till hvila, steg ko-

nunga-dottern åter upp ur vattnet, och gick fram till kungs-

gården. När hon kommit in i steger-huset, såsom hennes sed

var, talade hon till sin hund, och qvad:

»Näppe lille! min hund,

har du någon mat att ge mig i q\äll?»

'Nej men, har jag inte så, min fru!' svarade hunden.

Konunga-dottern sporde åter:

»Troll-packan sofver väl hos min lille unge prins,

på högan loft?»
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Ja men, gör heo så, min fru!' svarade bunden.

Då suckade drottningen tungt, ocb sad«': »du kommer jag hål

aldrig mor.» Derefter begynte hon bitterligen gråta, och tiick. ut

för att vända tillbaka ned i elfven. Men konungen hade stått

bakom diirren, och Ivssnat till deras samtal. Vid nu skepna-

den skulle gå sina färde, tog han sin silf-bodda knif och sårade

hennes venstra lill-finger, så att der kom fram tre droppar

bb»d. Di bäfdea förtrollningen, drottningen vaknade sflsom ur

en svår dröm. och Både: ohi! häl stod du der?« Derefter

föll hon med glädje sin man om halsen, och han bar henne

upp pi 1iö_mii |oft till hennes jungfru-stuga.

Den unga konunga-dottern förtäljde nu sin gemål allt hvad

henne hade vederfarits, och de gladde sig af hjertat att åter

få ega hvarandra. Konungen gick så in till styfmodern, der

bon satt \id sin dotters säng; men den falska drottningen hade

barnet på sin arm, och låtsade vara mycket svag efter sin

sjukdom. När nu konungen kom in, helsade han den gamla

troll-qv innan, och sporde: »om någon ville förgöra min sjuka

drottning, och k.-^ta henne i elfven, — säg mig, hvad vore han

väl värd för lön?» Den elaka styfmodern tänkte icke att hen-

nes svek var förrådt, utan svarade genast: »jo, den vore väl

värd att läggas i en spik-tunna, och rullas utföre berget.» Då
blef konungen vred, steg upp, och sade: »så har du nu dömt
din egen dom, och det skall gå dig såsom du sjelf har sagt.»

Trollpackan blef så lagd i en spik-tunna, och rullad utför ber-

hIi hennes dotter, den falska drottningen, fick u-öra sam-

ma färd. Men konungen tog sin rätta drottning, och lefde med
henne i frid och lycka. Sedan var jag inte med längre.

B. Cilla Uosa oel) Canga Ceön.

Ifrån S. Smaland.

Del var en gång en konung och en drottning, som hade

en enda dotter. Hon kallades Lilla /{osa, och var både vän

8
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och vettig, så att hon hölls kär af alla som sågo henne. Men

efter någon tid dog drottningen, och konungen fäste sig en

annan gemål. Den nya drottningen egde likaledes en enda

dotter, men denna var högmodig till sinnes-art och stygg till

utseende, så att hon fick heta Långa Leda. De begge styf-

systrarne växte nu upp tillsammans i konungens gärd; men livar

man, som såg dem, märkte en stor åtskilnad dem emellan.

Drottningen och Långa Leda huro stor afund emot Lilla

Rosa, och gjorde henne all den orätt de förmådde. Men

konunga-dottern var alltid mild och undergifven, samt förrät-

tade villigt sina sysslor, huru tunga de måtte vara. Häröfver

förbittrades drottningen ännu mer, och så blef hon allt elakare

och elakare, ju mer Lilla Rosa sökte vara henne till lags uti

allting.

Det hände sig en dag, att drottningen och de begge prin-

sessorna gingo omkring och lustvandrade i trädgården, som låg

invid konunga-salen. Då hörde de huru örtagårds-mästaren

talade till sin svenn, och bad honom hemta en yxa, som blif-

a it glömd ibland träden. När drottningen förnam detta, sade

hon att Lilla Rosa skulle gå efter yxan. Ortagårds-mästaren

lade sig deremot, och menade, att så ringa göromål illa höfdes

en konunga-dolter; men drottningen stod fast vid sitt ord, och

så fick hon råda.

När nu Lilla Rosa kom uti lunden, såsom drottningen

hade befallt, fick hon se hvarest vxan låg; men tre hvita duf-

vor hade satt sig att hvila pä yx-skaftet. Då tog konunga-

dottern bröd af sin dagvård, smulade det i handen, räckte åt de

små dufvorna, och sade vänligt: »stackars mina små dufvor!

nu fån J lof gå härifrån, för jag är tvungen alt bära yxan till

min shfmoder.» Dufvorna åto ur jungfruns hand, gingo villigt

bort ifrån skaftet, och Lilla Rosa tog yxan, såsom henne

var befaldt. Men hon både icke hunnit långt, förrän dufvor-

na begynte samtala med hvarandra, och öfverlade hvad lön de

skulle gifva den unga mön, som varit så huld emot dem. Den

ena sade: »jag gifvcr, att bon skall vara dubbelt så fager som

hon redan är.» Den andra sade: »jag gifter, att hennes hår

skall blifva förvandlad! i guld-hår». »Och jag. , tillade den
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tredje, ngifver, alt hvarje gång hon ler skall en röd guld-ring

komina ur hennes munn». Sa taladt, Dögo dufvorna sin kos;

men allt gick i Fullbordan, såsom de både Bagt. När du Lilla

Sterkom till sin styrmoder, blefvo alla förundrade öfver

hennes oförlikneliga fägring, öfver hennes fager-gula hår, och

öfver de röda guld-ringarne som kommo fram när- hon log.

Men drottningen forskade noga huru allt hade tillgått, och i-

1 1 ."i den stunden bar hon etl ännu bittrare hat emot sin stjf-

dotter, än tillförcne.

Den elaka styfmodern tänkte nu hade dag och natt endast

deruppå, huru bennea egen dotter skulle blifva lika fager, som
i Lilla var. Till den ändan lät hon hemligen kalla örta-

11, och tillsade honom huru han skulle göra.

Derefter gick hon med de begge prinsessorna att förlusta sig

uti blomster-gården, såsom hennes sed var. När de nu gingo

förbi örtagårds-mästaren, yttrade denne, att han hade glömt sin

yxa ibland träden, och bad svennen gå att hemta den. Dåsa-

de drottningen, alt Långa Loda skulle gå efter yxan. Örta-

i-mästaren lade sig deremot, såsom billigt var, och mena-

de, atl så ringa göromål föga höfdes en förnäm jungfru; men
drottningen -tod fast vid sitt ord, och sä fick hon råda. När

nu Långa Leda kom uti lunden, såsom drottningen hade be-

fallt, lick hon so hvarest yxan låg; men tre fager-hvita dufvor

hade satt sig att In ila på yxe-skaftet. Da kunde den elaka

jungfrun icke tillbakahfilla sitt onda sinne, utan kastade stenar

på foglaroe, bannade dem, och sade: »undan, J stygga foglarl

Icke skoleo .1 sitta bär och smutsa \\e-skaftet, som jag skall

fatta om med mina inni händer?» Nid detta tilltal flögo duf-

vorna sin kos, och Långa Leda tog yxan, såsom henne var

hefaldt. .Men hon hade icke kommit låiejt derifrån, sa begynte

dufvorna tala sins emellan, och öfverlägga hvad lön de skulle

gifva den elaka jungfrun för hennes ondska. Då sade den

ena: ag gifver henne, att hon skall vara dubbelt så led som

hon redan är.„ Den andra mälte: »jag gifver, alt hennes hår

skall blifva såsom ett törae-ris». »Och jag», tillade den tredje,

ngifver, att en padda skall hoppa ur hennes munn hvarje

h o skrattar». Så taladt, flögo de tre dufvorna sin kos;
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men allt gick i fullbordan, sisom de hade sagt När nu I.

1

. till sin i rundrade sic alla öf*er ht-nnes

vederstv__ _ - <r hennes - m liknade en törne-

- . Och offer paddan, som kom otur hennes iminn h

_ _ g. Men - lar mycken s >rg öf\er denna

stora olycka, och del siges, U hon och hennes dotter sällan

, efter den dagen.

Styfmodern kunde nu icke längre lida att se Lilla I

. utan traktade att förderfva och förgöra henne.

1 - sigt lat hon hemhgen kalla en skeppare, som skulle

fara till ferran land. och lof\ade honom myckel g - om

han viile taga konunga-dottern om bord, -inka henne i

hafsens djnp. Skeppar s af guldet, som eijest vållar så

mycket ondt har i verlden, och bortförde lil! ni natten,

- s n hennes styfmoder hade be.ärt. Men när rartyget tact

ut till s;i ; s, och kommit Ii pi villande haf. oppvexte

en 1 - - s M skeppet förgicks mod gods och :

po allenast Lilla Ros - rna, intill

hon kom pi en grön o, fierran i hafveL Här draljdes hon en

rumi tan att hora eller se någ.">n menniska: hennes

h rötter, smi vä\to i skogen.

Kn da_*. när 1 i K sa randrade omkrins - -si den.

hittade hon burVudel efter en hjort-kalf, som blifvit

söndersliten af vilda djur. v
- nu köttet var fi

konunga-d <ttern benranglel och satte det på en sting, att de

små (ogiarne skulle bättre jch komma att t - _

föda. Derefter lade h 5ig pl marken, och sof en liten blund.

bon hade icke sofvit län^e. förr än hon väcktes af en

ljufli- slng, s myckel skönare än nSgoa man rätt kan

fatta. Lilla 1 -rade till den - och menade

att hon drö.nu , ty någonting s

eller förnummit. Vid hon nu sig sig rkte bon

att I
- > som blifvit uppsatt till < små

r. var förvandlad! till en grönskande lind, och kalf-hufvu-

hade blifvit till en liten

lindens krona. Men hvart endaste litet linde-löf klingade
j

säl!> ett underbart samljud: och
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illa na k ti

att fetess wom tänkt, att han var

le så

• att <J. a i på <1* r* gröna

_ j till den spelande lir

I -t\ kunde boa icke al!

tilic-

tandra

land ocfa land emellan.

-Sv»m hennes

sed >ar, I le fram

adb i

Nar nu i ro under

a sangen som klin-

le, att detta minde vara ett for

ladt land. lä^i*a ut till - - i Jeras

att d" i rt, innan han fått veta

fnadan åt ara sången k råda.

•iza-sonen k »in i land. i lindens spel

ktes

.ummjt nå2'<uting så skönt och

ljnfj . <m när han

'rarn, t\ under den .ruskande linden salt en mö,

h%ars bil . i ste n anlete var ljust

: d'-n fa_ra

frun Lilla jakade

.

eller ät-
it, och barn h n af en st rit kastad

bil den en-i . ätt och bar-

'jga-sonen glad i bugen, och kunde

i -a uttalade

hvaraadi rik hktades så, att

r>ch blif\a hans di brartifl hon
|

(ter seglade de bort ifrån kommo till k nunga-



118 TI-I.NSF.SSAN, SOM GICK l IT Dl Il.WVF.T.

sonens rike. Men Lilla Rosa tog don grönskande linden med
sig, och satte den vid kungs-garden. Och linde-löfven spe-

lade, och näktergalen sjöng, så att hela nejden hade sin lust

och glädje deraf.

När Lilla Rosa hade varit gift någon tid, föll hon i barn-

säng, och födde ett svenne-barn. Då tänkte hon på sin gamle

fader, och skickade honom bud om allt hvad henne hade ve-

derfarits; men hon ville icke låta någon veta, att drottningen

varit skulden till hennes sorger. Vid dessa tidningar blef

konungen mycket glad, och med honom lians män, ty alla

höllo Lilla Kosa kär. Men drottningen och Långa» Leda bur»

en stor harm att Rosa ännu var vid Iif, och gingo så till råds

med h varandra, huru de skulle vålla konunga-dotterns ofärd.

Den falska styfmodern lagade sig derefter i ordning, och

sade att hon ville fara bort och helsa på Lilla Rosa. När

hoa kom fram, blef hon emottagen på det aidra bästa; ty

konunga-doftern ville icke minnas allt det onda hennes styf-

moder både kommit å hane; men drottningen sjelf ställde sig

mycket vänlig, och talade många fagra ord. Eo afton sade

styfmodern tiil Lilla Rosa, att hon ville gifva henne en for-

äring till minne af deras frändskap och kärlek. Styfdottern

tänkte icke uppå något svek, utan tackade för gåfvan. Då tog

drottningen fram en silke-sömmad serk, som var stickad med
guld i bvarendaste fåll. Men den fagra serken var arg! för-

trollad, så att när Lilla Rosa drog den uppå, blef hon plöts-

ligen omskapad till en gås, som for ut genom vind-ögat och

kastade sig i hafvet. Men som konunga-dottern egde ett

fager-gult hår, så fick gåsen gyllene fjädrar. I samma stund

upphörde linden att spela, näktergalen tystnade mod sin sång,

och hela kungs-gården uppfylldes med sorg och bedröfvelse.

Mest af alla sörjde Rosa Lillas gemål, den unge konung

och han \ille icke låta hugsvala sig.

Om nätterna, när månen sken, och konungens fiskare

voro ute på hafvet att vittja sina nät, blefvo de varse en fager

gås med gyllene fjädrar, som låg och gungade på böljorna,

lläröfvcr undrade de storligen, och det tycktes dem vara el t

märkligt järtecken. Men en natt samm den fagra gåsen fram
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Ull fiskarena bit, och begynte samtala med honom, (låsen

helsade, och sporde:

1 ipiill, fiskare! Suru står <lct till der hemma pfi

kungsgården? —
Spelar min lind?

Sjunger min näktergal?

ter min lille son?

Gör min herre sig någonsin glad.?»

När fiskaren hörde delta och igenkände drottningens rost,

hlef han underlig till mods, och svarade:

'Ber hemma på kungsgården står illa till: —
Din lind spelar inte.

I>in näktergal sjunger inte.

Din son gråter hade natt och dag.

Din herre gör sig aldrig någonsin glad.'

Då suckade den fagra gasen, och tycktes vara mycket

bedröfvad. Hon qvid:

»Stackare jag!

som nu på blåa böljor far,

ocli aldrig mer kan bli det jag varit har. —
God natt, fiskare! — Jag kommer här två gånger till, och

sedan aldrig mer.»

I samma stund försvann fågeln; men fiskaren for hem
och förtäljde den unge konungen, sin herre, livad han hade

hört och förnummit.

Konungen gaf nu befallning, att man skulle fånga den

gylle] och lofrade fiskarena en stor belöning, om de

kunde fullgöra hans uppdrag. Då tillagade männen sina snaror

och annan redskap, saml gåfvo sig ut på sjön att vittja sina nät.

När >å månen hade gått upp, kom den fagra -guld-gåsen åter

simmande öfver böljorna fram till deras båt. Hon helsade, och sade:

»God <|\äll, fiskarel huru slår det till der hemma på

kungsgården? —
Spelar min lind .'

Sjunger min näktergal?

Gråter min blir son?

<lör min herre Big någonsin glad?



120 l'R!.\SESSA>, SOM (ilCK l PP DR HAFVFT.

Fiskaren svarade såsom förra gången:

Der hemma på kungsgården står illa till. —
Din lind spelar inte.

Din näktergal sjunger inte.

Din son gråter både natt och dag.

Din herre gör sig aldrig någonsin glad.'

Då blef den fagra gåsen mycket bedröfvad, och qvad:

»Stackare jag!

som nu på blåa böljor fax,

och aldrig mer kan bli det jag varit har. —
God natt, fiskare! — Jag kommer hår ännu en gång,

och sedan aldrig mer.»

Vid dessa ord ville fogeln åter draga sin kos; men fiska-

rena voro tillreds, och kastade hastigt sina snaror öfver den.

DS begynte gåsen att slå med vingarne, och skriade sorgligt:

»Släpp snart, eiler håll bra! Släpp snart, eller håll bra!» I

detsamma skiftade hon sin hamn, och blef till ormar, drakar

och andra grymma djur. När fiskarena märkte detta, räddes

de för sina lif, och släppte snarorna, så att fogeln kom undan.

Men när konungen fick höra utgången af deras färd, blef han

illa till mods, och sade att de icke bort låta skräma sig af

en synvilla. Han lät derefter tillreda nya och starkare snaror,

för att fånga den gyllene gåsen, och förbjöd fiskarena vid lifs-

strafl att låta henne undkomma, när hon nästa gång skulle

visa sig.

Tredje natten, sedan månen var uppgången, rodde konun-

gens fiskare åter ut på hafvet till att vittja sina nät. De bidade

länge, men ingen guld-gås syntes. Andtligen kom hon åter

farande öfver vågorna, och samm bort till deras båt. Fogeln

helsade såsom tillförene:

»flod qväll, fiskare! huru står det till der hemma på

kungsgården? —
Spelar min lind?

Sjunger min näktergal?

Gråter min lilla son?

<n'ir min bern sig någonsin glad?»
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I iskaren genmälte:

'Der hemma pl kungsgården Btår illa till. —
J>in lind Bpelar inte.

Ka näktergal sjunger inte.

Din lille sim gråter både natt och dag.

Din herre gör sig aldrig någonsin glad.'

Då suckade don lagra gåsen, och tycktes vara mycket

- i gsen. Don ärad:

Stackare jag!

:n un på blåa böljor far,

och aldrig mer kan bli det jag varit har. —
Cmd natt. Bskarel — Nu kommer jag aldrig hår mer.»

G Ben \ille så draga bort, men fiskarena kastade sina

snaror, och höllo henne fast. Då blef fogeln mycket ängslig,

hårdt med vingarne, och skriade: »släpp snart, eller håll

bra! släpp snart, eller håll bra!» Hon skiftade derefter sin

hamn, och blef till ormar, drakar och andra farliga djur.

Men fiskarena räddes för konungens vrede, och höllo troget

la>l i snaran. De lyckades nu att fånga den gyllene gåsen,

och förde henne hem till kungsgården, hvarest man noga vak-

tade att hon ej skulle undkomma. Men fogeln var tyst och

parken, och ville icke tala, och så blef konungens sorg ännu

större än den förut hade varit.

Det hände sig någon tid derefter, att en gammal qvinna

af sällsamt utseende kom gåendes till kungsgården, och beddes

l.i tala \id konungen. Vaktea svarade, såsom befaldt var, att

konungen för Borg och bedröfvelse icke ville samspråka med

pinnan var mycket enträgen, och *A blef hon in-

släppt. Nlr li"ii nu kom inför konungen^ Bporde denne efter

hennes ärende. (J\ innan svarade: »Herre, konung! det är mig

sa. dt, att din drottning blifvit förvandlad till en gyllene gås,

och att du sörjer både natt och dag öfver denna stora olycka.

Na har jag kommit hit, för att lösa förtrollningen och gifva

dig åter din gemål, om du eljest lofvar bifalla ett vilkor, som

jag \ill framställa.» När konungen hörde detta tal, blef

han mycket glad, och frågade hvad »om vore qvionans begä-

ran. Dä tog käringen till orda: • ag bar mitl hem uti Drinken
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som ligger på andra sidan om den svarta floden. Nu bedes

jag, att du låter lägga en sten-mur rundt omkring berget, så

att ditt fä icke kommer dit och oroar mig, när det slappes i

bete.» Detta tycktes konungen vara en ringa bön, och han

lofvade gerna efterkomma den, ehuru han mycket tviflade att

qvinnan kunde bulla sitt ord, såsom hon hade utfästat.

Käringen började nu omständligt förtälja, om allt som hade

vederfarits Lilla Rosa af hennes elaka styfmoder. Men ko-

nungen hade svårt att tro detta tal, ty han kunde icke tänka,

att den gamla drottningen var så falsk i hjertat. Då beddes

qvinnan få se den fagra silkes-serken, som Lilla Rosa hade

fått i vängåfva af sin styfmoder. Konungen lät hemta ser-

ken, och sa gingo de samman till rummet hvarest gnid-gasen

hölls innestängd. När de nu hade kommit fram, gick troll-

qvinnan bort till den fagra gåsen, och drog tyget öfver

henne. Då löstes förtrollningen, Lilla Rosa återfick sin rätta

skepnad, och i stället för en gyllene gås, stod der en fager

qvinna med gullgult hår, såsom tillförene. Men i samma
stund begynte linden åter spela, och näktergalen sjöng i dess

topp, så att det var en lust och glädje deråt. Nu vardt fröjd

öfver hela kungsgården; men konungen förstod att den gamla

q\ innan hade talat sannt, och höll redeligen sitt löfte såsom

han hade tillsagt.

Lilla Rosa och hennes gemål gjorde sig derefter redo,

att fara bort till konungen som var Rosas fader. När de

kommo fram, vardt den gamle konungen så glad, att han blef

som ung på nytt, och med honom gladdes hela hans rike;

ty alla hade med sorg hört omtalas hvad ofärd hade träfiat

konnnga-dottern. Men en var det som icke blef glad, och det

var drottningen, ty hon kunde väl märka, att hennes falskhet

var uppdagad och hennes tid ute. När nu den gamle konun-

gen förnam hvad svek och oförrätt hans dotter fått lida af sin

elaka styfmoder, blef han mycket vred, och dömde drottningen

till döden. Men Lilla Rosa bad för sin styfmoders lif, och så

lät konungen henne råda, och satte sin gemål uti fånga-tornet

för all hennes tid. Drottningens dotter, Långa Leda, fick njuta

samma rätt som sin moder. Men den uni:'' konungen och Lilla
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i; sa Återvände till deras egel rike — Och ilor spelar linden,

der sjunger näktergalen; der gråter prinsen hvarken natt eller

dag; det konungen alltid glad.

CL Jungfru Suiumljtuita oel) lungfrö UiitYnmpa.

land.

I>( t var en l'.mi_' en elak qvinna, som hade två döttrar,

en egen dotter och en Btyfdotter. Den egna dottern var stygg

till utseende och ännu styggare till sinnes-art; men styfdottern

var fager till ysyn och mild till lynne, så att alla som sågo

henne unnade henne godt. Häröfver härmades styfmodern

och shfsystern, och voro städse afundsamma mot den värn-

lösa flickan.

Det bände sig en dag, att den unga mön hlef skickad af

sin Btyfrooder att hemta vatten ur källan. Vid hon kom

fram, sträcktes en liten hand upp öfver vattenbrynet, och det

hördes en röst, som sade: »jungfru, fager och fin! gif mig ditt

gjjld-äpple, så vill jag önska dig tre goda önskningar.» Då

gjordes det Hickan ondt om honom, som bad så inncrli-

gen vackert, och hon räckte så guld-äplet åt den lilla han-

den. Derefter lutade hon sig ned öfver källan, och aktade

att hon icke måtte grumla vattnet, medan hon fyllde

sitt käril. När hoD nu återvände mot hemmet, önskade Kall-

i. att den vana Hickan skulle blifva tre gånger fagrare än

hon var, att hvarje gång hoo l"ur skulle en guld-ring falla ur

hennes munn, och att röda rosor skulle rinna upp hvarhelst

hon trådde på marken. I samnia stund skedde allt såsom det

blifvit önskadt; men Hickan kallades eller den dagen jungfru

Soänhvita, och ryktet om hennes fägring gick vida ut öfver

landet.

När den elaka styfmodern förnam allt detta, fick hon en

Stor harm, och öfverlade med sig BJelf, huru hennes egen dottef

skulle blifva lika fager som Svanhvila var. Till den ändan
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utforskade hon noga huru allt hade tillgått, och skickade så

sin dotter att likaledes hemta vatten. När nu den elaka flickan

kom fram till källan, räcktes en liten hand upp öfver vattu-

brynet, och det hördes en röst, som sade: »jungfru, fager och

fin! gif mig ditt guld-äpple, så vill jag önska dig tre goda önsk-

ningar.» Men käringens dotter var både elak och girig, så

att hon aldrig kunde gifva något till skänks; hon slog derföre

till den lilla handen, bannade Kall- råden, och svarade i vredes-

mode: »icke må du tänka att du får något guld-äpple af mig.»

Derefter fyllde hon sitt ämbar, grumlade källvattnet, och gick

ondsint sina färde. Då vredgades han som rådde, öfver källan,

och önskade henne tre onda önskningar till lön för hennes

elakhet. Han önskade, att hon skulle blifva tre gånger st\g-

gare än hon redan var, att en död råtta skulle falla ur hen-

nes nninn hvarje gång hon skrattade, och att räf-rumpor *) skulle

växa i hennes spår, hvar helst hon trådde på marken. Så

skedde ock. Ifrån den dagen vardt den elaka flickan på spe

kallad jungfru Räfrumpa, och der blef ett stort tal ibland

folket, om hennes underliga utseende och sinnes-art. Men

käringen kunde illa lida, att hennes styfdotter var fagrare än

hennes rätta dotter, och den stackars Svanhvita fick efter den

stunden lida all orätt och smälek, som kan falla på ett styf-

barn.

Jungfru Svanhvita hade en broder som hon höll myckel

kär, och som älskade henne tillbaka af allt hjerta. Sveunen

hade längesedan dragit ifrån hemmet, och tjente nu hos en

konung, långt, långt bort i främmande land. Men de andra hof-

männen buro afund emot honom lör den gunst han vunnit

hos sin herre, och viHe gerna komma honörn på fall, om de

eljest kunde få någon sak ined honom.

Svennens afunds-man aktade noga uppå allt hvad han måtte

företaga sig, och gingo så en dag inför konungen. De sade:

»Herre, konung! vi veta \äl al! du icke kan lida vrånghet och

olag af dina tjenare. Derföre hafva \i icke velat dölja, att den

främmande svennen, som är i din tjonst, hvarje morgon och

') Elt slags ogräs 'Åker-fräken : K/utsidon Arvense).
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afton böjer knä för en afgud.» Nar konungen hörde slikt,

tänkta han att det var illvilja och förtal, och satte ingen tro

dertill. Men hofmänoen sade, att han väl sjelf kunde öfvertyga

in de hade talat sanning eller icke. Do torde si ko-

Dungen till ungersvennens kammare, och bfido honom titta

igenom nyckel-hålet. Vid nu konungen Båg ditin, biel han

varse att svennen lig pl knä framför en fager bild, och

kunde Ii, in s,"i icke tänka annat, än att allt var sannt som hof-

mannea hade berättat Konungen biel' nu mycket \red, kallade

ungersvennen inför sig, och dömde honom till döden för hans

stora ogernin:_'s skull. Mimi svcnnen urskuldade sig, och sade:

II iie. konung I icke ml du tänka att jag dyrkar nå^o' afguda-

heläte: detta iir min systers bild, och jag beder till Gud hvarje

morgoq och afton, det han ville bevara henne, emedan hon är

i en elak BtyfmodeM våld.s Konungen beddes derefter att få

se bilden, och kunde icke tröttna att skada dess fägring. Han

i ni det är sannt, såsom du sä^-r mig, att detta är din

i , m -kall b >n blifva min drottning, och du skall sjelf

fara bort att liemta henne. Men om du ljugit, skall det

i ditt straff att kastas för vilddjuren i lejona-kulan.»

Kqnungen lät derefter utrusta en snäcka på det aldrapräkti-

med manskap och dyrbar! gods, samt skickade svennen

und mycken ståt, att hemta sin fagra syster till konunga-

hofvet.

Ungersvennen färdades nu vida öfver liafvct, och kom änd-

teligen hem till sitt land. Här uträttade han sin herres ärende,

.o honom \ar befaldt, och lagade sig derefter att segla

tillbaka. Ii.i bådo hans styfmoder och styfsyster, att äfven de

skulle f,1 följa med pl skeppet. Svennen var illa tillfreds här-

med, och nekade Kil deras begäran; men Svanhvita bad för

dem', och så fingo de sin vilja fram. >iir de nu hade lagt till

och kommo ut på villande hal', vävte der upp en häftig

-i un, så att sjöfolket trodde alt fartyg och allt skulle -å till

1. Men ungersvennen var vid godl mod, och gick bögl

"Pl" pl I " (Öl alt se om han icke kunde skönja land på

n sida. Nai han b! hade spejat ifrån masten, ropade han

till Svanhvita:, som stod pl skepps-bord: Aära svster! nu ser
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jag land»; men det blåste så hård t, att jungfrun icke kunde

höra hans ord. Då sporde hon sin styfmoder åt, livad hennes

broder hade sagt. Den falska qvinnan genmalte: »jo, han säger

att vi aldrig komma på Guds gröna jord, om du icke kastar

ditt guld-skrin i sjön.» När Svanhvita hörde delta, gjorde hon

såsom henne var sagdt, och kastade sitt guld-skrin i hafvets djup.

Efter någon stund ropade svennen åter igen till sin syster,

der hon stod på skeppsbord: »Svanhvita! det är tid att du

smyckar dig till brud, ty vi komma snart fram»; men jung-

frun kunde icke höra hans ord för den häftiga stormen. Då

sporde hon sin styfmoder åt, livad hennes bror hade sagt.

Den falska qvinnan mälte: »jo, han säger att vi aldrig komma
på Guds gröna jord, om du icke kastar dig sjelf i hafvet.»

Detla föll Svanhvita sällsamt före; men den elaka st^fmodern

sprang till, och skuffade henne hastigt öfver bord. Den unga

mön biel så bortförd af de blåa böljorna, och kom till Ilafs-

fruo, som råder öfver alla hvilka omkomma på sjön.

När nu svennen gick ned ifrån rån och sporde om hans

syster var smyckad, förtäljde stjfmodern med många falska

tårar, att Svanhvita hade fallit i sjön. Då blef ungersvennen

förfärad, och med honom allt skepps-folket, ty de visste väl

livad strail' väntade dem, att de så illa hade aktat konungens

brud. Men den falska qvinnan fann på ett annat svek; hon

sade att de skulle smycka hennes egen dotter till brud, så

kunde ingen veta att Svanhvita var borta. Svennen nekade

väl härtill; men skepps-männen räddes för sina lif, och tvin-

gade honom att göra såsom styfmodern hade sagt. Jungfru

Räfrurripa smackades nu på det aldrapräktigaste med röda

ringar och gvllene bälte; men ungersvennen var illa till mods,

och kunde icke förgäta hvad ofärd hade trällät hans rätta syster.

Medan allt detla timade, lopp fartyget in under landet,

hvarest konungen var till mötes med alit sitt hof och mycken

fager utrustning. Der breddes nu dyrbara täcken, och ko-

nunga-bruden fördes ifrån skeppet med stor heder. Men när

konungen Gck se jungfru Räfrumpa, och hörde att hon skulle

vara hans brud, märkte han orfid-, och blef högeligen vred.

Han lät så kasta ungersvennen för djuren i lejona-kulan, men
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sjelf ville han icke rygga sitt kungs-ord, utan tog den Btygga

jungfrun till gemål, och sä vardl hon drottning i sin systers ställe.

Jungfru Svanhvita egde en liten hund, som bon höll myc-
kel kår. II ni kallades Snöhvit. Sedan nu den unga mön
\ar borta, fanns ingen som vårdade sig oro det trogna djuret,

utan han gick upp till kungsgärden, och tog sin tillflykt i steger-

buset, hvarest han lade sig framför eld-staden. Om qvällen,

t till b vila, märkte köks-mästaren huru dörren

öppnades af sig sjelf, och en liten fager and, som var fängslad

med en kedja, hoppade in i köket. Qvarhelst den lilla fogelo

trädde på marken, upprunno de aldraskönaste rosor. Men

anden gick. fram der hunden lag i spiscl-grufvan, och qvad:

Stackars du liten Snöhvit!

förr fick du ligga på silkes-holstrar blå,

nu far du ligga i askan den grå.

Stackars min brorl han sitter i lejona-kulan.

Tvy vare jungfru Räfrumpa! hon sofver på min herres

arm.»

Anden tillade: »stackare mig! jag kommer här ännu två

nätter till, sedan får jag aldrig se dig mer.» Derefter smekte

bon den lilla hunden, och hunden vänslades emot henne till-

haka. Men när det lidit någon stund, öppnades dörren af sig

sjdf, och den lilla fogelo gick sina Tärde.

Andra morgonen, när dager \nr ljus, tog köks-mästaren

af de fagra rosorna bvilka voro strödda på golfset, och lade

omkring fatin som buros fram på konungens bord. Men
konungen kunde icke nog förundra sig öher blommorna, utan

lät kalla köks-mästaren, och sporde hvadan han fått så fagra

l>å förtäljde kicken huru allt hade timat om natten,

Och hvad anden hade talat till den lilla hunden. När konungen

hörde detta biel han underlig till mods, och befallte köks-

mästaren sända bud, när fogeln nästa gång skulle visa sig.

Andra natten gick den lilla anden åter upp i köket, och

talade med sin hund såsom förr. Då sändes bud till konun-

och han kom tillstädes, just vid del fogeln hoppade ul

ni dörren. Men öfveralll på köks-golfvet ligo fagra rosor,
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Ii vilka spridde en ljuflig lukt, så att ingen hade någonsin sport

deras like.

Konungen satte sig nu i sinnet, att om fogeln ännu

en gång ville visa sig,- skulle den icke undkomma. Han

ställde sig derföre på vakt uti steger-huset. När han nu hade

bidat en lång stund, och det led emot midnatt, kom den lilla

fogeln såsom dess sed var, hoppade fram till hunden, der han

låg vid eldstaden, och q vad:

»Stackars du liten Snöhvit!

förr fick du ligga på silkes-holstrar blå,

nu får du ligga i askan den grå.

Stackars min bror! han sitter i Iejona-kulan.

Tvy vare jungfru Räfrumpa! hon sofver på min herres

arm.»

Anden tillade: »stackare mig! nu får jag aldrig se dig mer.»

Derefter smekte hon den lilla hunden, och hunden vänslades

emot henne igen. När nu fogeln ville fara sin väg, lopp ko-

nungen fram och grep den i foten. Då skiftade anden sin

hamn, och biel till en stygg drake; men konungen höll än-

dock fast. Hon förvandlades åter, och vardt till ormar, ulf-

var och andra farliga djur; men konungen släppte icke. Nu

ryckte Hafs-frun hårdt på sin kedja; men konungen höll

fast, och kedjan sprang sönder med stort gny och rass-

lande. 1 det samma stod der en vän jungfru, långt skönare

än den sköna qvinno-bilden, och hon tackade konungen att

han frälst henne ur Hafs-fruns våld. Då blef konungen

öfvermåttan glad; han tog den fagra jungfrun i sin famn,

kysste henne och sade: »dig eller ingen i verldea vill jag

hafva till min drottning; och nu ser jag väl att din broder

var oskyldig.» Derefter skickade han genast sina män till

lejona-kulan, för att se om ungersvennen val vid lif: men
svennen satt helbregda midt ibland vilddjuren, och de hade

icke gjort honom någon skada. Då blef konungen glad till

mods, och fröjdade sig att allt hade aflupit så väl. Men de

begge syskonen förtäljde honom noga, huru den svekfulla styf-

rnodern handlat emot dem.
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N ii dager var ljus, liit konungen tillreda ett stort gästa-

bud, och bjöd de förnämsta männen i sitt rike att komma till

kungsgården. Medan nu alla sutto till bords och voro glada,

begyntå konungen förtälja sagan om de begge syskonen, hvilka

blef?o förrådda af sin stvfnmder: men han berättade allt såsom

deJ både timat, ifrån början till slut. När sagan var lyktad,

k mungens män på hvarandra, och alla menade, att

del var en oerhörd gerning. Men konungen vände sig till

sin syärmoder, och sade: »det höfves att någon lönar min

saga. Ifig hster veta hvad stratT den förtjenar, som förrådt

il menlöst ett lif». Den falska ijvinnan märkte icke att hen-

nes svek var uppdagadt, utan svarade dristigt: »jo, han vore väl

värd att kokas i sjudande bly». Konungen vände sig derefter

till jungfru Räfrumpa, och sade: »mig lyster äfven höra din

mening. livad straff förtjenar den, som förrådt så menlöst ett

lif?» Den elaka jungfrun genmälte hastigt: »jo, han vore väl

värd att kokas i sjudande tjära». Då vardt konungen vred,

steg upp ifrån bordet, och sade: »J hafven fällt dom öfver eder

sjelfva; den domen skolen J ock undergå». Han lät nu föra

de begge qvinnorna till döden, såsom de sjelfva hade sagt, Qch

det var ingen utom Svanhvita som beddes nåd för dem. Der-

efter firade konungen sitt bröllopp med den fagra jungfrun,

och det tvcktes alla, att man icke kunde se en vanare

drottning. Men sin egen syster gaf han åt den raske unger-

^i-nnen, och så vardt glädje öfver hela konungens gård, och

det lefva de ljrkligt och väl, ja, ännu i denna dag.

. Inmit Liihif/ttf.

- .n om Prinsessan, som gi^k upp ur hafvet, är en bland

Sveriges me.it k.mda folk- berättelser, och förtäljes på många olika

Utgifv. halva egl tillgäng till följande, något skiljaktiga öf-

\u Ii mningar:

I; Quld-ring och Groda, Guld-krd och Orm. — Ifrån T' pland.

var en giftig en man, som for vilse i skogen. Nfir ban

e hade vandrat omkring, utan att finna nffgon vig, Blef ban

9
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mycket bedröfvad, och salte sig ned på en sten. Då kora der en

gammal stygg käring, och sporde hvarför han var så sorgsen till

mods. Mannen svarade, att han hade gått vilse och kunde icke

hitta hem igen. Qvinnan genmålte: »om du vill lofva att taga

mig till hustru, skall jag visa dig vågen, eljest kommer du aldrig

lefvande ur denna skog».* I sin nöd lofvade mannen göra l-

tcr hennes åstundan, ehuru det tycktes honom vara ett dålig t vil-

kor. Nu följde käringen honom till hys, och hlef hans hustru;

men hon var en trollqvinna, och skänkte honom icke många glada

dagar. :

Mannen hade tillförene varit gift, och egde med sin förra

hustru en enda dotter, som var både god och fager. Käringen

hade likaledes en dotter; men denna bråddes på sitt möderne, och

var stygg till utseende och sinnelag. Troll- qvinnan och hennes dol-

ler buro stor harm och afund emot den stackars man-dottern, så

att hon alltid hölls för ett styfbarn och fick lida orätt.

Det hände sig en gång, att den elaka qvinnan skulle gå i bad,

och skickade siu slyf-dotler att tillse om allt var redo i badstu-

gan. När nu flickan kom fram, mötte hon trenne mör, hvilka

bådo henne så innerligcn vackert att hon skulle bada dem. Styf-

dottern svarade: »det vill jag gerna göra, allenast J skulden eder,

så att jag slipper bannor af min styfmoder». Hon badade nu de

små jungfrurna, och gick derifiån. Men när flickan hade gått, öf-

vorlade de tre små med hvarandra, huru de skulle löna den vän-

liga tärnan för hennes tjenstaklighet. Den ena sade: »jag önskar,

alt hon skall blilva tre gånger fagrare än hon redan är»." Den

amlra sade: »jag önskar, alt der skall rinna fram en guld-ring på

hennes finger, hvarje gång hon nyser*." »Och jag», tillade den

tredje, »önskar, att hvaijanuan gång hon nyser skall der komma
en guld-kedja tre hvarf omkring hennes hals».'' Så taladl, drogo

jungfrurna sina färde. '

Man-dottern följde nn sin styfmoder till badstugan, och bi-

trädde henne vid badet. Rätt som det var, nös flickan, och i

detsamma föll en guld-ring ned på golfvet, så att det klang der-

vid. »Hvad var det?» sporde käringen, och tog hastigt upp riu-

gen, »den har du visst tagit ifrån mig». Flickan saJe ingenting,

och Styrmodem behöll smycket. När de så hade återkommit i

stugan, nös Hickan om igen, och med detsamma rann en röd guld-

kedja tre hvarf omkring hennes hals. »Hvad t?» sporde

käringen åter,, »den har du visst tagit ifrån mig». Styfinodern

ryckte DU hastigt till sig den fagra kedjan, och behöll den; men

man-dottern kunde väl förstå, att smyckena voijo en gåfva ifrån de

tre sml jungfrurna.

Käringen lade nu råd, huru hennes egen dotter skulle blifva

lika fager, som Styfdottera var. Till den ändan lät hon åter
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tillaga ell bad, och skickade sin doller ;iii efterse ora allt var redo

i badstugan. Nar du käring-dottern kom fram, mötlc benne (re

små jungfrur, och de badö så inncrligcn vackert, att hon skulle

bada dem. Men den elaka Qickan bannade jungfruYna, och

visade dera bort med hårda ord. Då fifverlade de tre små

med hvarandra, Innu de skulle löna din stygga Qickan för hennes

fvoghet ocb ondska. Den ena sade: »jag önskar, alt lion inS

blifva tre gånger styggare än hon redan Brå. Den andra sade:

önskar, att hvarje gång hon nyser skall der komma fram en

ful - Och jaga," tillade den tredje, »önskar, alt livar an-

nan gång hon nyser .skall en orm rinna tre hvarf omkring hennes

hals*. Så samtaladt, försvunna de tre mörna, och ingen menniska

bar .sett dem sedan.

Karingen och hennes dotter vandrade nu till badstugan. Rätt

som del var, nös Hickan, och i delsamma for en ful groda ned på
golfvet »llu! hvad var del?» sporde trollqvinnan. Flickan teg.

le -i hade återkommit i stugan, nös Hickan om igen, och

med detsamma rann en is-kall orm tre hvarf omkring hennes hals.

»Huh! hvad var det?» sporde käringen, och ryckte förfärad '»ort

ormen. Då förtäljde Hickan allt hvad som hade tilldragit sig, e-

mellan henne och de tre små jungfrurna. Men ifrån den dagen

blefvo trollqvinnan och hennes dotter ännu mycket elakare emot

gubbens dotter, och skickade benne hört i skogen att valla lä. pa
det ingen måtte se eller förnimma om hennes fägring.

l>cl hände sig en dag, alt några ungersvenner voro sladda på
!i. När de nu fingo se den unga vallpigan, der hon

betade sill fä, blefvo de mycket betagna af hennes fägring, och

sade att bon skulle följa dem till kungsgården med godo eller med
ondo. Då biel mön förfärad, och lofvade gifVa dem både guld

Och gods, "in de ville lemna henne i fred. Svennerna satle icke

mycken lit lill detta tal: men vallpigan gick bort (dl en grop,

som bon hade gräfl i sanden, tog derutur både ringar och guld-

kedjor, lam I gal ål jagarena. .När svennerna sågO all denna rike-

dom, undrade de Snnu mera; och han som var deras böfding

fattade en sådan kärlek för den fagra mön, att han tyckte sig

icke kunde lefva utan henne. Jagarena bådo na ytterligare att

vallpigan skulle följa dem till kungsgården, och lofvade all ingen

kränkning eller oära skulle henne vederfaras. I>a jakade Qickan

till d ran, och gick med dem utiir skogen. Men når de

kommu fram, var det den unge konungen sjelf, som hade tagit

henne med sig. Oeh konungen friade till den fagra vallpigan,

samt gjorde henne till sin drottning; oeh han aktade henne kärare

än allt annat i vei Iden.

konungen hade varit gift en tid bortåt, utbrast

dl stort it han måste draga bort i leding. Men drott-
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ningen var hafvande. Dä skickade konungen bud ö(ver hela riket.

för alt spörja efler en jorde-gumma. soni bäsl kunde varda hans

gemål under hennes sjukdom. Vid dessa tidningar gaf styfuiodern

sig på vSg till kungsgården, och biel väl emotlagen. Men när

drottningen föll i barnsäng, passade trollpaekan lägligt tillfälle, ka-

sladc sin slvfdoller i sjön, och lade sin egen dotter att vara

drottning i hennes ställe. När nu örllget var till ända, och ko-

nungen kom hem, kunde han väl märka det hans gemål var sig

mycket olik; men den falska qvinnan fann på råd och sade att

det kom sig af sjukdomen, det skulle väl framdeles blifva hältie. ""'

Den fagra stvfdottern, som kastades i hafvet, blef »sjö-tagen»,

ocli kom till Hals-frun. När hon varit der någon tid, bad hon

sjö-trollet om orlof, att gå upp på den gröna jorden och heha

på sin lilla son. Hafs-frun samtvekle härtill. Drottningen gick

så upp ur sjön, och kom sent om natten i konungens sof-stuga.

Här lutade hon sig bedröfvad öfver barnets vagga, och qvad:

»Gud signe dig, lill' prinsen min!

men kungen han sofver på trollpackans arm.

T\å gål ger till, men aldrig mer,

får jag se dig.

»Hvem var del som talade?» sporde konungen, och for upp
nr sömnen. 'Jag hörde ingenting', ' genmälle käring-dottern, som
skulle låtsa vara drottning.

Konungen gaf nu befallning till väktarena, alt om de mäikle

någon, som nattelid gick in i slottet, skulle de taga den fast. Det

led så en tid. Alen när Thorsdagen kom, steg den sju-'.

drottningen åler upp ur hafvet . och gick vid raidnatts-tid in i

konungens sof-stuga. Här lutade hon sig sorgsen ned öfver bar-

nets vagga, och qvad:

»Gud signe dig, lill' pnnsen min!

men kungen han sofver på trollpackans arm.

En gåug lill, men aldrig mer,

får jag se dig.»

»Hvem var det som talade?» sporde konungen, och for upp
ur sömnen. 'Icke hörde jag någonting', gcnmälte falska tärnan,

som skulle låtsa vara drottning. Men väktarens inpo hastigt fram,

för att laga fast den sju-tagna drottningen, och då försvann hon i

hafvet

Tredje Thprsdags-natten ställde" sig konungen sjelf på vakt,

och med honom voro många prester, klerker och andra lärda mim.

När nu drottningen skulle vända tillbaka ifrån den lille prinsens

sof-kammare, blefvo alla varse huru hon var fängslad om foten

ined en tung jein-kcdja. Då log en af klci kerna sin Bibel och kastade

emot kedjan; men när den heliga boken vidrörde länkame, häf-
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ui Irolmingen, in Ii kedjan braal och for ned i sjön med stort

gnj > Ii bi nk.iiiilr. Drottningen blef sålunda frälsad nior halvet;

och krm h\ar man väl \ri;i h\ ;i<l fröjd konungen kände atl halva

.">ii rvuirait henne***/

i
1 gen derefter gjorde konungen ett stort gästabud, och der

samlades många Btt~stora orli förnäma män ifrån hela riket. När
nu gästerna sotlc till börda och voro glada, förtäljde konungeu

allt som hade vederfarits hans drottning; men ingen visste <nu

hvilken han talade. Konungen vände Mg derefter till den gamla

iioll-(|vinnan , och sporde: ihvad straffar v.il den väid, som velat

lön. ni. i ett s.i menlöst lil ?» Käringen gcnmälle: Jian vore väl värd

alt kokas i sjudande tjära. Då sade konungen: »nu har du fällt

domen öfver dig sjdfi." Han lät så koka trollpackan i tjära; och

hennes dotter In k laia samma lärd. Men konungen återtog sin

rätta drottning, och nu voro de lyckliga sä länge de lefde.

2. Kransen. — Ifrån S. Småland.

Det var en gäng en inan, som hade två döttrar, en egen dot-

ter ot h en stvf-dotler. Mannens dotter var godhjerlad och vänlig;

men käring-dottern var Stygg och ogin, och hennes moder balp

henne dtrtit innan.

Bo dag uiik liondcn med sin dotter till skogen, för alt hugga
vol: men vädret var kulet och det regnade hårdt. När de nu
kommit hem om qvällen, hade bonden glömt sin yxa i marken.

I
1

i sade han till sin liiislrn: »kära du! låt din dotter gå efter

VXan; min dotter är hade trött och våt, hon har hela dagen va-

nt ute i regnet». Men den elaka qv innan svarade: »åh! det är

inte värre väder än att din dotter garna kan gå. Om hon redan

lål hon desto bättre vid en regnskur eller två». Den
irs styfdotlera måste så gifva sig ut i ur och skur, för att

lata efter rin faders v\a.

Iiuii nu kom till stället livarest v\an låg, sutlo tre små
dufv -skaftet, och sågo myckel purkna ut. Då gjordes

det Hickan onrll om de små foglame, och hon tilltalade dem vän-

ligt. Don sade: »stackars mina små dufvor! Qygen hem till ert

lilla lii. så slippen J vara ute i regnet och bli våta. Jag må-
i In ni med m i faders yxa, annars far jag hannor af min

styfmor. Flygen du eder väg, små dofvorl» Vid dessa ord tog

mön bröd af sin mrälls-vard, omlade det i handen, och gaf fog-

lame atl äta; derefter grep hon yxan, och gaf sig på hemvägen.

Men dufvorna Qögo högt upp i toppen af ett träd, och öfverlade,

liv. il lön de skulle gifva den vänliga flickan för hennes godhjer-

lenfaet. Den ena sade: »jag gifver henne en krans». Den andra

i gifver foglai derutia. »Och jag», tillade den tredje,

ngei kan laga kransen utan att den vissnar». Sa m
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dadl, försvunne de sina. dufvornn : men när flickan kom hem, hai

hon på liufvudct en krans af de fagraste lilommor, och ibland ro-

sorna sutto små foglar, lmlka sjöngo så ljulligt att ingen man
hört dess hke.

Styfmodern ocli liennes dotter kunde illa lida, alt man-dottern

egde eu sådan kostbarhet. De togo derföre kransen ifrån henne,

och satte den på käring-dottern; men i samma stund tystnade log-

iarne, och blommorna fällde sina blad. Då skickade gumman sin

egen dotter ut i skogen, att äfveu hon skulle erhålla eu krans,

såsom hennes half-syster. Men när flickan fick se de tre dufvor-

na hvilka sutto på yx-skaftet, kunde hon icke dölja sill onda sin-

ne, ulan skrek: »edra otäckingar! hvem har 1ofvat eder sitta

här och smutsa ned fars yxa? Undan! eller jag vill bjelpa eder».

Käring-dottern tog derefler }xan, och gick hem; men dufvorna

flögo högt upp i ett liäd, och öfvcrlade livad lön de skulle gifYa

flit kan för hennes hårda ord. De samraddes nu, att käring-dottern

aldrig skulle kunna säga annat än »edra otäckingar!» Så skedde

ock. Men ifrån den stunden kunde käringen och hennes dotter

aldrig lida den stackars st\ (dottern, utan gjorde henne all den barm
och förtret, som de förmådde.

Det hände sig en gång, att konungens son färdades genom
skogen, och fick se flickan med den fagra kransen ocli de sjun-

gande foglarne. Då blef han mycket Intagen, förde henne med
sig till kungsgården, ofh firade sitt bröllopp med henne. Men
den falska styfmodern aktade på tillfälle, skuffade sin slyfdotter i

hafvet och lade sin egen dotter i hennes ställe. .När så konungen

kom hem, var kransen borta, och drottningen kunde icke säga

annat än: »edra oläckingarls Della t\cktcs alla vara underligt,

och prinsen bar en stor sorg deröfver.

Den »sjö-tagna» drottningen steg tre gånger upp or hafvet,

och samtalade med sin hund. Förslå nallen gick hon upp på
stranden, och q\ad:

»Liten min hund! sofver du än?

Ligger den falska tärnan på min herres arm? —
Uällre var mig ärnadt.»

Andra natten hände sig på samma sätt. — Men den tredje

nallen var konungen sjell på \ak' . och grej) sm gemål, \id det

hon skulle återvända i hafvet. Då förvandlade hon sin bamn, och

blef till mångahanda djur, både fiskar och foglar; men den unge

konungen höll \'.\\ fast. Slutligen förbytles bon, såsom det tyck-

tes, till en tjir-burk. Då drog konnnga-soncn sitt svärd, och bögg

niidt igenom tjftr-burken; men i detsamma löstes förtrollningen, och

dei Mod framfor prinsen en lager mö; bon har på bufvudet en

krans, och i kransen sjöngo små ljufliga loglar. Nu blef slor
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glådje "ili fröjd i bela kungsgården, all den unga konungen hade

återfunnit sin rätta drottning.

d derefter lät konungen tillreda «'it stort gästabud. Midi

under gästabuds-glädjen tilkporde ban den gamla troll-käringen,

hvad BtraiF den ?ore värd, sona ?elat förråda hans makas lif.

Stvlmodi i n svarade: »den vore vid värd alt läggas i en spik>tnona,

och rullas utför berget». Då sade konungen: »nu har du fällt

din egen dom». Käringen och hennes dotter blefVo derefter rullade

till döds i en spik-tunna. Men konungen kfde lycklig ined sin

gemål, både länge och väl.

."). Iti A. I. ABWIOSSON8 Läse- och LärO-bok för Ung-
dom, Stockholm 11130, Del. I. s. 19— 2o, meddelas en uppteck-

ning ifrån Östergötland, livilken förbinder denna saga med den

bekanta, i och for sig sjelfständiga berättelsen om »Ask-ungen» (se

framdeles DeL II. 1 Nämnda uppteckning slutar som följ i :

Sedan stjfdottern (Ask-ungen) någon tid varit gilt med den

främmande prinsen, måste denne fara hem till sill land igen; men
hans gemål dröjde qvar hos sin elaka stvfmoder, intill dess hon

hade födt barn. När nu styfdoltcrn skulle fara bort, öfvertala-

des 1 1 < >ti att taga käring-dottern med, såsom hof-lärna. Men den

falska tärnan borrade bål i skepps-bottnen, och förbytte sin half-

I till en sjö-orm. När sa ormen fick känna hals-luft, trängde

den hastigt ned genom bålet, samt emottogs af hafs-trollet, som

Urins gudmoder. Den falska tärnan iklädde sig

derefter sin half-svsterrs skepnad, och anlände till prinsen, som

undfick henne med stor glädje. - Men styfdotterns lilla hund,

Lockc, var sedermera aldrig glad; det lilla barnet grät oafbrutct,

Och en tyngd låg öfver prinsens sinne. Den falska tärnan var elak

i rådslag, och blef halad af alla.

Bonden Locke låg i ett rum, längst vid ändan af slottet, hos

den gamla qvinnan som skötte prinsens barn. En "Ihorsdags-natl

hördes stort gni ifrån baivet, och gumman förskräcktes vid bullret

af kedjor, hvlka slamrade Utanför dörren. Kort derefter hörde

hon ,m fordna matmoder samtala med den lilla hunden. Styf-

dutticn sade:

»I.ockc lilla min hund,

le! ver du ännu'.

Hunden svarade:

'Ja, gör jag så, min fru!
1

Kosten fortfor:

»Locke, Locke, lät upp!

B

\u Öppnades dörren, och den förtrollade prinsessan trädde in.

II a sporde:

Gl .t' i niitl lilla bai n innu '!»
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Locke svarade :

'Ja, gör det så, min fru!'

Prinsessan fortfor:

»Sofver falska tärnan på min herres ann ännu?»

Locke gaf till svar:

'Ja, gör hon sä, min fru!'

Prinsessan tillade: »jag kommer hem två Thorsdags-qvällar

till, och så aldrig mer». — Nu drog sjö-trollet på kedjan, och

styfdottern for tillbaka i hafvet.

Nästa Thorsdags-natt kom prinsen sjelf tillstädes och lyssnade

till sin gemåls samtal med den lilla hunden. När han nu märkte,

att icke allt rar såsom det borde vara, gick han till råds med en

trollkunnig. Denne lärde honom , att han skulle gå bort om en

sabbats-qväll, och härda en yxa och ett par stål-handskar i linde-

kol och orma-etter. Tillika skulle han ställa i rummet trenne

kar, det ena fullt med vatten, det andra med vin, och det tredje

med mjölk. Konunga-sonen gjorde i allt, såsom man hade sagt

honom. När nu Thorsdagen kom, och prinsessan infann sig lör

tredje gången, lopp prinsen fram, och afhogg kedjan som höll

henne fängslad. Härvid blef ett stort gny och dönande uti haf-

vet. Men konunga-sonen grep sin gemål, och höll henne fast med
jernhandskarne. Då förbyttes hon till en hafs-orm, som bet om-
kring sig och ville slita sig lös; men prinsen släppte icke. Han
bar derefter ormen till karet som var fullt med vatten. Der föll

ett skinn af honom. Sedan lyftade han ormen i karet som var

fullt med vin. Der föll det andra skinnet. Slutligen flyttade han
ormen i karet som var fullt med mjölk. Då stod der upp en

fager prinsessa, hvit såsom mjölk, och konunga-sonen igenkände sin

gemål, som varit förtrollad.

Nu blef Locke åter glad, det lilla barnet upphörde att gråta,

och tyngden föll bort ifrån prinsens sinne. Men falska tärnan blef

framhafd, och sattes qvicker i jord.

4. Enligt en annan öfverlemning ifrån Östergötland, upp-

väckte den falska styfmodcrn
,
genom trolldom, en häftig storm,

så att jungfrun omkom uti hafvet. Trollpackan skickade derefter

sin egen dotter på ett annat fartyg, och hon blef prinsens brud.

Men den rätta drottningen steg tre serskildta nätter upp ur \alt-

riet, och suckade:

»Hu! hu! det är så kallt i hafsens djup.»

Tredje natten var konunga-sonen tillslädes, och samtalade med
henne. När det nu led emot ottcmål, ville jungfrun återvända till

hafvet. Men konunga-sonen höll henne fast, oaktadt hennes inånga
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förvandlingar. Då löstes trolldomen, hvarefter st \ finoderu och hen-

nes dotter fingo till Itraff, att kokas i sjudande bly.

5. En märklig, ehuru ofullständig öfvei lemning ifrån \ est-

ii) .inland förmäler, att konungen lät sälla ungersvennen i en or-

ma-gdrd. Men hans syster, den sjö-tagna jungfrun, gick tre Thore-

nätter upp ur halvet, och kom till kungsgärden. Här stad-

n;i(le bon i rummet ulanföre konungens sot-stuga, öppnade sitt

guld-skrin, kammade sitt länga, fagra här, och qvad:

»Jag kammar milt hår

och fäller raång tår:

min broder ligger i orma-gård.»

Tredje natten var konungen sjelf pä vakt, och afhögg länken,

som höll jungfrun fängslad. Då häfdes förtrollningen, hvarefter

konungen tog mön till sin drottning.

6. I en öfverlemning ifrån Upland berättas, huru den fa-

gra mön lade sitt hufvud på styfmoderns knä, och lät henne löska

sig. Men när jungfrun hade somnat, passade den falska rp innan

tillfälle, kastade siti styfdotter öfver bord, och satte sin egen dotter

i hennes ställe. Sagan tillägger, att när den sjö-tagna flickan om
nätterna giek upp ur halvet alt samtala med sin hund, satte hon

.il och kammade sitt långa hår, hvarvid de skönaste

perlor föllo dcrifrån ned pä marken. Men perlorna hade fastnat i

jungfruns lockar, medan hon var i hafvet.

7. En annan uppteckning ifrån Upland inleder sagan så-

lunda, att styfmodern skickade sina begge döttrar till källan efter

vattefi, livarvid hennes egen dotter fick ett ämbar; men styfdotlern

erhöll ett såll. — Fortsättningen öfverensstämmcr med den ofvan

meddelade: »Jungfrun Svanltvitä och Fröken Rufrumpa».

8. En öfvei leiimiri", likaledes ifrån Upland, låter den sjö-

i jungfrun ytterst bli förvandlad till en orm, som af konun-

gen hugges i tre stycken, och sedan blifver till en den fagraste

prinsessa. Sagan slutar dermed, att den falska styfmodern och

hennes dotter brännas å båle.

9. Ännu en uppteckning af närvarande saga har blifvit ta-

gen i Upland, af den bekante tyske lärde II. It. von SCBRÖTBB.
.Vimride uppteckning omtalas af bröderna GbiHH (Se Kindcr-
und Haus-Märchen, Th. Ill, ss. 406— 7); men eger föga värde.

10. Enligt en öfverlemning ifrån Hl ek inge, uppstigej den

förtrollade jungfrun ur hafvd såsom en liten and. och kryper in
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i köket genom en glugg. Men tredje natten år konungen tillreds

och stoppar igen gluggen, så att fogeln icke kan komma ut. Ko-
nungen griper derefter den lilla anden, och skär den i foten,

att der komma fram tre blodsdroppar. I samma stund blifver fo-

geln till en fager jungfru; men hennes broder tages oskadd utur

lejonkulan, och stvfmodern brännes, till straff för sin falskhet.

11. En mindre god och tillika ofullständig uppteckning, ifrån

Norrland, låter styf-dottern bhfva förtrollad af sin elaka foster-

moder, när de tillsammans fara öfver sjön. Då sjunger en liten

fogel :

»Se ej på den böljan blå!

Ty då blir du grå.»

Men jungfrun kan ej emotslå sin längtan, ulan dragés ned i

vågorna, hvarest hon uppslukas af en stor fisk. Dagen förr än

konungen skall fira sitt bröllopp med den falska tärnan, fångas

den stora fisken, och konungen återfår sin rätta brud.

12. En öfverlemning ifrån Småland förmäler, alt konunga-

dottern vid sitt skeppsbrott kastades till ett berg, hvarest hon blef

tagen af berga-trollen. Efter många böner fick hon deras orlof,

att tre gånger gå fram till kungsgården och samtala med sin lilla

hund. När nu tredje Thorsdags-natten kom, hade konungen låtit

noga tillstoppa alla sprickor och öppningar i rummet. Derefter

sökte han gripa den förtrollade jungirun; men hon förvandlades

till mångahanda djur, och blef sist till en liten sy-nål, som låg

och glimmade på spiscl-hällen. Då tog konungen en tråd, och

drog den hastigt igenom nåls-ögat; genast fick jungfrun sin rulla

skepnad, och brölloppet firades med lust och gamman.
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8.

Det ekona Slottet ostan om Solen och

no rönn o in JJoröcn.

'.) S. Smiland.

Bcslägtnde utländska sagor förekomma som följer:

1. Hos Vorriiiitimeii : — Se Asbjöiinsen och Moe, Norske
Folkeeventyr, Deel F, N:o 9, ss. 53— 60, »De (re Prindsesser i

Ihidtcnland», och .Yo 28, ss. 166— 180, »Soria Moria Slot».

2. Hos Hauskarne: — Se Molbech, Utlvalgte Eventyr

og Fortsllninger, Kjobenhavn 1843, ss. 264— 270, »Den ned-

Iraadd 1,

3. H.s Tyskarne: — A. Se Gun, Kinder- und Haus-
M in hen, Th. II, N:o 92, ss. 39—46, »Der Kömg tom goldenen

Iinij,, jfr Tit. III, ss. 171—174). — B. Se anf. arb. Th. II, N:o 93,

ss. 47—51, »Dit Boben (jfr. Th. IH, ss. 174—175,. — C. Se förra

haKten af Sagan »Der Trominhr», i samma bok, Th. II, N':o 193, ss.

489—501. — V. Jfr. sednare del. af Sagan »Vas Wasser des Lebens»,

i n\ss anf. bok, Th. III, s. 184.

4 Hos Slavonerne: — Se Kletke, Msrchensaal allcr

Volkir. Berfin 1844, Bd. II, ss. 41—53, »Die IIcxc Corva und
ihr< /,

5. Hos Hinduerne: — A. En i grunden likartad, ehuru i

behandlingen märkligt ikiljaglig Saga. förekommer hos Bbockhaos,

Katha SaritSagara. Somadu \ - Ma rehen sarnm lung. Leipzig

1845, Tli. II, ss. 7—34, »Gescldrldc des Vidushaka»
|
Denna öfvers.

utkom for>(, tillika BCd den Sarisknlska grund-texlen, i Leipzig 1839].

— //. Se äfven »G< srlu'rltt> det v König» der Vidyddhetras»

i anf. arb. Th. II, ss. 118 o. f. — C. Jfr. förra hälften af en liknande

uti 7:dc fabeln !>ok. II ar Hitopadesa. Si- Max Muu.i:it,

Ilitopadesa, cine alte Indi se he Eabelsammlung aus dem
Sanskrit zum ersten Mal in das Deutsche Q ber se t zL

Leipzig 1844, SS. 86—88.

6. Bot .tritiierne: — a. En liknande Saga, omarbetad till

en pteodo-hidorkk förtaljoing, förekommer boi NYmi, Tauscnd und
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eine Nacbt. Arabisrhu Krxäblungen. Zum Erstenmale
aus dem arabischen Urtext. Stuttgart 1858, Bd. I, ss. 783—
880, »Qeschichie des Prinsen Klarar essaman und der Prinzessin

Befara. — B. Se nyss anf. arb., Bd. II, Pforzheim 1812 . ss. r. 1 1—
-401, »Geschtchte des Bassan ans Bassora und der Prinzessinen ven

den Insehi Wak-Wak». — C. Se anf. bok, sära. band, ss. 572— 3H2.

«Gescliirlitr t/a, trägen Abu Muhammed». '

7. Hos Jloiijjoleriie: — Se inledningen och slutet af Sagan

»l)ie Krokodillfräsche», hos Kliike, Ma-ichensaal aller V o I k er,

Berlin 1844. Bd. III, ss. 19— 25.

8. Hos Hebreerae: — Se Klbtke, Rf srcbeasaal, Bd.

III, ss. 45—50, »Die gebrochénen Eide».

Det var en gång en man, som bodde i skogen. Nära in-

till lians stuga låg en äng, hvarpå växte ett fagert gräs. Man-

nen satte stort värde på den bördiga ängen, och aktade den

högre än mycket annat gods. Men om sommar-morgnarne,

när sol rann upp, märktes ofta att det sköna gräset var ned-

trampadt, och der syntes i daggen, såsom hade det blifvit trådt

af mennisko-fötter. Häröfver bar mannen en stor harm, och

honom lysste gerna få utrönt, hvem det värj som trampade

hans gräs om nätterna.

Bonden lade nu råd, huru han skulle få veta hvad han

\ille, och sände så sin äldsta son att hålla ^akt på ängen.

Svennen lofvade göra sitt bästa, och gick å stad. Men huru

det var, hade han icke vaktat länge, innan han kände sig myc-

ket tung, och när det led emot midnatts-tid, låg han redan i

en djup sömn. Svennen sof nu i godan ro, och vaknade icke

förr än sol stod på himmelen. Nan vände så åter emot hem-

met med oförrättadt ärende; men gräset var nedtrampadt sås m
tillförene.

Nästa qviill, skulle bondens andre son ut och hålla vakt på

ängen. Han lät icke fattas stora ord, och lofvade återkomma

ined godt besked. Men horn det du kunde vara, gick det ho-

nom såsom hans broder; t\ han både inte vaktat länge, förrän
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han kände lig tmii: och somnade samt vaknade icke lörr än

ljusan dag* Han fick sa vända hem med oförrättadt ärende;

men ängen \ar trampad alldeles såsom tillförene.

Bonden tyckte att allt detta hade aflupit emot förmodan,

ncli slog sa u r hagen att vidare forska derom. Dl gick lians

yngste son inför sin fader, och beddes orlof att gå ned till än-

geo och hålla vakt. Bonden svarade: »icke lönar det mödan,

att du gifver dk å stad, som ar så liten. Det är föga likt, att

du skulle vakta Mittre än dina bröder». Men pojken sade att

lian ville fresta sin lycka, och så fick han råda. Han begaf

sig derefter till ängen, ehuru hans fader och hröder trodde sig

väl kunna förutse huru hans färd skulle allöpa.

Pojken låg nu och vaktade både länge och väl; men in-

genting spordes till, förrän det led emot otte-mål, och solen

skulle rinna upp. Då höides plötsligen ett ljud i luften, så-

som af flygande foglar, och der kommo farande trenne dufvor,

hvilka slogo ned på den gröna ängen. Efter en stund lade

dufvorna hört sina fjäder-hamnar, och hlcfvo så till trenne fagra

jungfrur: men de tre jungfrurna begynte tråda en dans i grön-

I , och de dansade så fagert , att deras fötter knappast

vidrörde marken. Svennen kunde nu väl förstå livem det var

som trampade hans faders äng,' och han visste icke rätt hvad

lian skulle tänka om de tre jungfrurna. Men der var en ibland

d« ni. som tycktes honom fager framför alla andra qvinnor, och

det lekte honom i husen, att han hellre ville ega henne än nå-

got annat i verlden. När lian så hade legat en stund och sett

uppå dansen Bteg han hastigt upp, och stal bort jungfrurnas

tunne fjäder-hamnar. Derefter lade han sig åter på lur, för

att röna huru hans äfventyr månde aflöpa.

Arla om morgonen, innan sol gick upp, lyktade jungfrurna

sin dans, och ville lära bort; men de kunde icke finna sina

fjäder-hamnar. Då blefvo de högeligen förskräckta, och lupo

oroligt fram och åter öfver ängen,, tills de kommo dit hvarest

svennen |,'i_-. Jungfrurna sporde om han hade tagit deras fjä-

der-hamnar, och gåfvo honom fagra ord, att han skulle lenma

dem tillbaka. Svennen genmälte: >;ja, jag bar tagit dem; men

jag gifver dem icke Iter, utom under två beting... Såsom nu
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jungfrurna icke kunde uträtta något med sina böner, sporde de

efter svenneris vilkor, och lofvade uppfylla dem. J)ä sade yng-

lingen: >xletta är mitt första vilkor, att jag \ill veta Ii vilka J

aren och h vadan J aren komna». Mön svarade: 'jag är en

konungs-dotter, och dessa begge äro mina hof-tärnor. Vi äio

ifrån den borg, som ligger östan om solen och nordan om jor-

den, dit ingen menniska kan komma.' Svennen sade åter:

»mitt andra \ilkor är, att konunga-dottern lofvar mig sin ära

och tro, och sätter dag för vårt bröllop; ty henne, och ingen

annan, vill jag c-ga i verlden». Såsom det nu var hög tid, och

solen re'n l\ste öfver skogs-topparne, måste den unga mön inga*

äfven på detta beting. Ungersvennen fäste derefter den fagra

prinsessan, och de lofvade att aldrig s\ika hvarandra. Tian gaf

så tillbaka de tre dnfvo-hamnarne, och tog ett hjertligt farväl

af sin käresta. b varefter jungfrurna svingade sig i luften, och

hastigt drogo sina Tärde.

Nar dager var ljus, vände pojken emot hemmet, och fick

nu höra inånga spörsmål, livad sällsamma ting han hade sett

och förnummit under natten. Alen svennen ordade litet, och

sade ätt han fallit i sömn, så att han icke både försport

någonting. Häröfver gäckades hans bröder, och gjorde spe af

honom, det lian trott sig kunna bättre genomgå sitt äfvcntvr

än de, hvilka i allo voro förmer än han.

Det led nu en rund tid framåt, och kom till den dagen som

konunga-dottern hade utsatt för brölloppet. Då gick svennen

till sin fader, och bad honom tillreda ett gästabud, samt dertill

bjuda sina vänner och fränder. Bonden lät sin son råda bärut-

innan. Der tillagades så ett stort gästabud, och fattades icke

god förplägning. Men när det led till midnatts-tid, och gäster-

na blifvit muntra, hördes plötsligen ett starkt gny utanför gil-

les-stugan, och der körde fram en präktig karm, dragen af

jstra fålar; men i karmen s.itt den fagra konunga-dottern,

klädd såsom brud, och med henne voro hennes begge li>f-

tärnor. Dl biel en stor undran ibland alla giisterna, sås^in

livar man väl kan länka. Men ungersvennen undfick sin brud

med glädje, och förtäljde för gjlles-folkel livad äfventyr han

haft om natten, när han vaktade sin faders äng. Der-



Brui "M Boun ogh koman on jobden. i-13

efter dracks brölloppet med fröjd ocli lust, och alla som sågo

den noga bruden prisade svennen lycklig, att hafva gjort ett

sådant giftermål.

Bittida om morgonen, innan dagen sken, sade prinsessan

att hon \illc fara bort. Då Mel brudgummen bedröfvad, och

sporde hvi hon icke kunde skänka honom ännu en kort stunds

glädje. Konunga-dottern genmälte: »min rader rådde öfver den

sköna borgen, som ligger östan om solen och nordan om jor-

den. Han blef ihjelslagen af trollen, och jag liålles af dem i

en hård fångenskap, så att jag kan icke undkomma, utom en

kort stund rid midnatts-tid. Om jag. icke är tillbaka innan

sol går upp, gäller det mitt lif.» När ungersvennen hörde detta

ville han icke qvarhålla sin brud, utan bad henne fara väl

och säll. Men vid afskedet skänkte konunga-dottern honom

en guld-ring till hugkorast; de begge hof-tärnorna gåfvo honom

hvardera ett guld-äpple. Derefter stego de upp i sin förgyllande

karm, och droao hastigt sina farde.

Efter den dagen hade svennen ingen trefnad mer, ty det

lekte honom städse i hugen, huru han skulle komma till det

skona slottet som låg Östan om solen och nordan om jorden.

Han gick så en dag inför sin fader, och beddes orlof att draga

bort och uppsöka sin fästemö. dubben sade, att han sjelf

måtte råda bärutinnan; men hans färd skulle näppeligen båta

till mycket. Svennen tog derefter afsked af sina fränder, och

I i ensam bort ifrån hemmet.

Ungersvennen vandrade nu öfver berg och gröna dalar,

genom många och stora konunga-riken; men ännu \isste ingen

att förtälja om det skör a slottet. lian koin så en dag till

en mycket stor skog. I ti skogen hördes ett starkt gny, och

när svennen gick fram, såg han hanne jättar, Inilka voro

stadda i en häftig träta. Dl sporde han: »hvarföre stan J här

och tvisten med hvarandra, jättar t\å?» Resen svarade: 'jo,

tår fader är död, och \i haf\a skiftat arf efter honom. Men

här är ett par stöflor, och \i kunna icke förlikas hvilken af

oss skall ega dem.' Svennen sade: »jag vill skilja eder träta.

Om J icke kunnen blif\a öfverens, så skänken stöflorna åt mig.

Jag är en vandringsman, och h.ir en läng \ii-' att gå.» Jätten
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tog till orda: 'det kan väl vara sannt, som du säger, men
det är icke med dessa stöflorna såsom med andra stöf-

lor; ty den som har dem uppå, kan gå hundrade mil i

h vartenda steg.' När svennen hörde detta, ville han gerna

ega de kostbara stöilorna, och sade att jättarne väl kunde

skänka honom dem, så hade de intet vidare att tvista om.

Huru han nu lade sina ord, tycktes det jättarne vara ett godt

råd, och de gjorde såsom han hade sagt. Ungersvennen tog

derefter sina stöflor, med hvilka han kunde färdas hundrade

mil i hvartenda steg, och vandrade så vidare, långt bort i främ-

mande land.

När han hade färdats en rund tid bortåt, kom han åter

till en skog, hvarest hördes mycket gny och oväsen. Svennen

gick fram, och såg tvänne jättar, hvilka voro stadda i en häftig

ordvexling. Då sporde han: »hvarföre stan J här och tvisten

med hvarandra, jättar två?» Resen genmälte: 'jo, vår fader

är död, och vi hafva skiftat arf efter honom. Men här är en

kappa, och vi kunna icke förlikas hvilken af oss skall ega

den.' Svennen sade: »jag vill slita eder tvist. Ar det så att

J icke kunnen blifva öfverens, skänken då kappan åt mig.

Jag är en vandringsman, och har lång väg att färdas.» Jätten

tog till orda: 'det kan väl vara sannt som du säger; men

det är icke med denna kappan, såsom med andra kap-

por; ty den, som har den uppå, blifver osynlig.' Vid svennen

hörde detta, fick han en stor lust att ega den kostbara kap-

pan, och sade att jättarne väl kunde gifva honom den, så

egde de intet vidare att tvista om. Huru han nu lade sina

ord, tycktes det jättarne vara ett godt råd, och de gjorde

såsom han hade sagt. Svennen tog derefter kappan, hvilken

gjorde honom osynlig, och vandrade så vidare, långt, långt bort

i främmande land.

När han nu hade färdats 00 rund tid, kom han åter till

en stor skog, hvarest hördes mycket gn} och buller. Svennen

gick fram, och såg tvänne jättar, hvilka voro stadda i en häftig

träta. Då sporde han: »hvarföre ståu .1 bär och tvisten med

hvarandra, jättar två?» Hesen genmälte: 'jo, vår fader är död,

och \\ halva skiftat arf efter honom. Men här är ett svärd,
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och vi kunna icke förlikas, hvilken af oss skall ega det.»

Svennen sade: »jag vill slita eder tvist. År det så att J icke

k unncn komma om sams, skänken då svärdet till mig. Jag

är en vandringsman, och har lång väg att färdas.» Jätten

till orda: »det kan väl vara sannt som du säger; men
dd är icke med detta svärdet, såsom med andra svärd; hvem
Kelat man vidrör med dess udd, han blifver genast död;

men nm man vidrör honom med fästet, qvicknar han till igen.»

Vid svennen fick höra detta, kände han en stor lust att ega

det kostbara svärdet, och sade, att jättarne väl kunde gifva

honom det, så egde de intet vidare att tvista om. Huru han

nu lade sina ord, tyckte jättarne att rådet var godt, och

de gjorde såsom han hade sagt. Men pojken band det kostliga

svärdet vid sidan, drog hundra-mils stoflorna på sina fötter,

axlade den underbara kappan, och tyckte att han nu var väl

utrustad för sin vidlyftiga resa.

En afton, sedan det blifvit mörkt, kom ungersvennen uti

en stor ödemark, som aldrig ville taga någon ända. Vid han

nu såg sig omkring åt alla sidor, för att finna natt-herberge,

blef han varse ett litet ljus som tindrade emellan träden.

- .nen cick dit, och fann en mycket liten koja; men uti

kojan bodde en gammal, gammal gumma, som tycktes hafva

sett lika många mans-åldrar, som andra menniskor se vintrar.

Pojken trädde så in, helsade höfviskt, och sporde om han fick

låna hus öfver natten. När nu käringen hörde honom tala,

sade hon: »hvem är du, som kommer hit och helsar så vac-

kert? Jag h.ir bott här medan tolf eke-skogar vuxit upp, och

tolf eke-skogar ruttnat ned; men ännu kom här aldrig någon,

S'*m hilsade så vänligt.» Svennen genmälte: 'jag är en fattig

vandringsman, som söker eftpr det sköna slottet östan om
solen och nordan om jorden. J kunnen väl inte visa mig

vägen, kära mor?' »Nej,» sade gumman, »det kan jag inte.

Mm jag är rådande öfver djuren på marken, törhända finnes

någon ibland dem, som kan hjelpa dig till rätta.» Svennen

tackade för detta goda löfte, och så blef han der öfver natten.

Arla om morgonen, när sol sken östan in, stämde gum-

man sina undcrsåter till tings. Då kommo löpande ur skogen

10
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alla slags djur, björnar, ulfvar och räfvar, och de sporde livad

deras drottning minde befalla, fiumman sade, att hon ville veta,

om det var någon il>land dem, som visste vägen tiil det sköna slottet

östan om solen och nordan om jorden. Djuren höllo derefter

en lång ridplägning, men ingen visste förtälja om det skrina

slottet. Då sade käringen till svennen: »jag kan nu icke vidare

hjelpa dig. Men mång tusende mil härifrån bor min s\ster.

Hon råder öfver fiskarne i hafvet; kanske vet bon lättre

besked.» Svennen tog så farväl af gumman, tackade för hen-

nes goda råd, och vandrade sina färde.

När han hade gått en mycket lång väg, kom han serl

om aftonen uti en stor ödemark. Vid svennen nu sfig sig dl

efter herberge, blef han varse ett litet ljus, som tindrade

emellan träden. Han gick dit, och fann en liten, mycket för-

fallen koja, som låg på bafs-stranden; men i kojan bodde en

gammal, gammal gumma, som tycktes halsa lefvat lika inånga

mans-åldrar, som en annan menniska lefvev man-skiften. Sven-

nen trädde så in, hetsade gumman ifrån hennes syster, och

sporde om han fick blifva der öfver natten. När nu käringen

hörde 'honom tala, sade hon: »hvem är du, som kommer hit

och helsar så vackert? Jag har sett fyra och tjugu cke-sk

växa upp, och fyra och tjugu eke-skogar ruttna ned; men
ännu kom här aldiig någon, som helsade så väaligt.o Pojken

genmälte: 'jag ar en fattig vandringsman, som söker eftei det

sköna slottet östan om solen och nordan om jorden, dit ingen

kan komma. Törhända kunnen J visa mig vägen, kära mor!'

»Nej,» sade gumman, »det kan jag väl inte; men jag är rå-

dande öf\er fiskarne i hafvet. Kanske är det någon ibland

dem, som kan hjelpa dig till rätta.» Svennen tackade för hennes

goda löfte, och så blef han der öfver natten.

Arla om morgonen, det första dager var ljus, höll kärin-

gen stämma med sina undeitåter. Då kommo tillsammans

alla halsens fiskar, hvalar, gäddor, laxar och flundror, och de

sporde hvnd deras drottning månde befalla, (iumman sade,

att bon ville veta, om det var någon ibland dem, som visste

vägen till det sköna slott"t östan om Bolen och nordan om
jorden, dit ingen kan komma. Fiskarne höllo så en lång
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öfverläggning; men Blutel blef, .ill ingen ibland dem \

förtälja om del sköna slottet. Då sade käringen lill svennen:

-!»» set n 1 1 jag nu icke ridare kan hjelpa dig, men jag har

ännu en s^sier, som bor mång sinom tusende mil härifrån.

Hon råder öf\or foglarne i luften. Gå till henne; om hon icke

\ot någon råd, så finnos icke heller någon råd till.» Svennen
lerefter afsked ifrån gumman, tackade myckel för hennes

beredvillighet, j Mer ut på vandring.

När han nu hade färdats en myckel lång väg, ja, \iil

mång Binom tusende mil, kom han serla om aftonen uti en

stor ödemark, som tycktes vara utan ända.
"\

*

m 1 svennen no

Båg sig < in efter herberge, blef han varse ett litet ljus, som
tindrade emellan träden. Han dok dit, och fann en mycket
liten och förfallen koja, som låg på berget; men i kojan

bodde en gammal, gammal gumma, som tycktes hafva kivat

lika många mans-åldrar, som en annan menntska lefver dagar.

Svennen trädde så in, helsade gumman ifrån hennes s\strar,

och sporde om han fick kina hus öfrer natten. När nu kärin-

gen hörde honom tala, sade hen: »hvem är du som kommer
hit och k vackert. iirj har sett åtta och fyratio eke-

ir växa upp, och åtta och l'\ ratio eke-skogar ruttna ned,

men ännu kom här aldrig någon, som helsade sa xänligt.» Poj-

ken t>'_- till orda: »jag är en fattig vandringsman, som söker

efter det sköna slottet östan om solen och nordan om jorden,

dit ingen menniska kan komma. Kanske kunnen J \isa mig

ii, kära mor?> 'Nej,' sade gumman, 'det kan jag \äl inte;

men jag är rådande öfver foglarne i luften. Törhända är det

q ibland dem, som kan hjelpa dig till rätta.' Svennen tackade

for käringens goda löfte, och så dvaljdes han der öfrer natten.

Arla om morgonen, förrän hanen gol, stämde gumman
sina undersåter till tings. Då kommo flygande alla himmelens

foglar, örnar, svanor oeh hökar, och de sporde hvad deras

drottning månde befalla. Raringen sade, att hon kallat dem

till stämma, derföre all hon ville veta om någon ibland dem
hittade vägen liil det sköna Blottel östan om solen och nordan

om jorden. Foglarne höllo derefter en lång rådplägning; men

slutet blef, alt ingen ibland dem visste förtälja om det fagra
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slottet. Då blef kåringen misslynt och sporde: »'åren J alla

församlade? Jag ser icke till fogel Fenix.» Fogelskaran gcn-

mälte, att fogel Fenix ännu icke var kommen. När de nu

väntat både länge och väl, fingo de se den sköna fogeln

komma Parandes genom luften; men han var så trött, att han

knappast mäktade röra vingarne, utan segnade ned till jor-

den. Nu blef glädje ibland hela skaran, att fogel Fenix hade

kommit; men käringen var mycket vred, och sporde hvi

han så länge Kitit vänta på sig. Den stackars fogeln behöfde

en icke liten stund att hemta sig; derefter svarade han öd-

mjukt: »vredgas icke att jag dröjt så länge; men jag har

flugit en mycket lång väg. Jag har varit i fjerran land, vid

det fagra slottet som ligger östan om solen och nordan om

jorden.» Nu blef drottningen åter tillfreds, och unälte: »det

må vara ditt straff, att du ännu en gång skall fara till det

sköna slottet, och taga denne ungersvenn med på färden.»

Fogel Fenix tyckte väl att detta var ett hårdt vilkor; men

han måste lyda. Ungersvennen tog derefter afsked ifrån den

gamla käringen, och satte sig upp på fogelns rygg. Sedan bar

det af högt i sky, öfver berg och dal, öfver blåa haf och

gröna skogar.

När de hade färdats mycket länge, sporde fogel Fenix:

»ungersvenn! ser du någonting?» 'Ja.' sade svennen, 'jas tyc-

ker mig se en blå sky fjerran vid himla-randen.' »Delta är

landet, dit vi skola fara», sade fogeln. De färdades nu en

mycket lång väg, och det led emot aftonen. Då sporde fogel

Fenix om igen: »ungersvenn! ser du någonting?» 'Ja,' sade

svennen, 'jag ser en fläck i den blå skyn, som glimmar klart,

likt sjelfvaste solen.' Fogeln tog till orda: »detta är borgen,

dit vi skola fara.» De färdades nu en mycket lång väg, och

det led fram på natten. Då sporde fogel Fenix tredje gången:

»ungersvenn! ser du någonting.'» 'Ja,' sade svennen, 'jag ser

ett stort slott, som allestädes lyser af guld och silfver.' »Nu

äro vi framme» sade fogeln. Han flög derefter ned invid den

sköna borgen, och satte svennen på marken. Men pojken tac-

kade för hans stora omak; och så vände fogel Fenix tillbaka

genom luften dit, h\arifrån de kommit.
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Vid midnatts-tid, nar alla trollen iågo i sin djupa sömn,

gick ungersvennen fram till borgporten och klappade på. Då

skickade konungadottern sin lärna, alt spörja hvem det var

-"in färdades ute sa sent. Nar nu hof-tärnan kom till porten,

kastade ungersvennen till henne ett guld-äpple, och boddes få

slippa in. Ilen tärnan igenkände sitt eget äpple, och förstod

deraf, hvem som hade kommit. Hon skyndade så in till sin

matmoder," och förtäljde dessa märkeliga tidningar. Men ko-

nunga-dottern ville icke tro, att det var sannt såsom hon sade.

Prinsessan skickade nu sin andra hol-tärna. Men när

tärnan koin till borgporten, kastade ungersvennen till henne

ett annat guld-äpple. J)å igenkände hon sitt etzet äpple, och

skyndade gled till sin matmoder, att förtälja h\em som var

derute. Men konunga-dottern ville ännu icke tro deras ord,

utan gick sjelf till porten, och sporde hvem det var som klap-

pade på. Då räckte Bvennen till henne den guld-ring, som hon

sjelf hade gif\it honom. Nu förstod prinsessan att hennes

brudgom \ar kommen; hon öppnade derföre porten, och und-

fick honom med stor glädje och kärlek, såsom livar man \'äl

kiiii I inka.

Ungersvennen satte sig derefter hos sin fagra brud, och

de glammade kärligt med hvarandra om natten. Men när det

led emot morgonen, blef konunga-dottern mycket bedröfvad,

ocb sade: ovi måste nu skiljas. För allt som är dig

k^irt, skynda härifrån innan trollen vakna, eljest ' gäller det

ditt lifjo Brud och brudgum t"go derefter afsked ifrån h\ar-

andra, och konunga-dottern fällde många modiga tSrar. Men

ungersvennen ville icke lly undan, utan axlade sin kappa, drog

hundraniils-stöllorna up|>å,' band sitt kostliga s\ärd \id sidan,

och lagade sig så i ordning att våga en dust med trollen.

Hittida om morgonen blef mycket lif och rörelse i hela

gården; borga-porton slogs upp, och trollen koinino gående

det ena efter det andra. Ilen ungersvennen stod \id ingången

med draget s\ärd, och när trollen komrao, var han genast

tillreds, och afhögg deras hufvuden innan de blifvit honom

varse. Der biel så en blodig lok, och den ryktades icke lörr

än alla trollen hade fått sin bane. När det nu led fram på
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dagen, skickade kontuma-doltern sina tärnor, alt spörja tidnin-

gar Imru striden hade allupit. Tärnorna konuno tillhaka, och

förtäljde att svennen \ar \id lif, men alla trollen ihjelslagna.

Då hlef den fagra mön äter glad, och det hcktes henne, att

hon nu hade öfvervnnnit alla sina sorger.

Sedan den första glädjen \ar öfver,. sade prinsessan: nu

är var lycka så stor, att den icke kan blifva större; allenast

att jag egde tillbaka mina fränder.» Ungersvennen genmälto:

'visa mig hvar de ligga hegrafne. och jag vill se om jag icke

kan hjelpa dem.' De gingo så hän till stället, hvarest prin-

sessans fader och öfriga fränder voro lagda; men svennen vid-

rörde dem alla med sitt s\ärd-fäste, och de (jvicknade liil,

den ene efter den andre. När de nu hade kommit till lifs,

hlef en stor fröjd öfver hela kungsgården, och alla tackade

ungersvennen, att han hade frälst dem. Prinsessans fränder togo

så svennen till sin konung, och den fagra mön blef deras

drottning. Men svennen styrde sitt rike med ljcka, samt hlef

hade år-säll och vän-säll. Hans drottning födde honom raska

söner och fagra döttrar, och så bygde de bo, och lefde i ro

i alla sina dagar. —
Här lyktar sagan om det sköna slottet östan om solen

och nordan om jorden, och kan nian deraf lära det gamla rönet,

att trogen kärlek öfvervinner allt.
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0.

llngöoms-Canbct.

'.; S. Sroåia

Denna Faga, troligtvis af österllndskt ursprung, förekommer hos

följande folk

i. Hos Isländarnc*. — Ä Kongl. Bibliotheket i Stockholm

fönaras, umJer sign. IsL .V:o 47, en pappers-hdskr. in Pol. som vid

slutet innehåller en lokaliserad bearbetning af närvarande berättelse.

Den bar till öfverskrift: »Sa/cuni af Artas Syne Könyzins i Eing-

lande, og Carle og Wilhidlame Brcedrutn hans», och sammanstämmer
till inntlnll temligeo noga med den nyaic Danska förtäljningen.

II>Nkr. ;ir ofullständig, si att berättelsen afbrxtes straxt efter prins

Arthurs Iterkomsl till England.

2. Hos llollUnilariie. — Titel-bladet å den danska Prins

ttus-Sagan tittkinaagirVer, atl densamma är öfversatt ifrån Hol-

ländskan.

5. Hos Dan<tkarne. — Ar 1696 utgafs i Köpenhamn en

rimmad skillings-saga om 2 ark in 8 o, med följande titel : En herlig

n \ H i stor i e om Kon ning Edvardo af En ge I and, som var

ml i en ulegelig Sygdom ge ra ad en, men dog af en viiss

Qriades Itaad blefcurer-t. o g det formedelst Korigcns

fBgfte S o 1'iiuts Arti fr i em od i gh cd , som havde sin syge
fader saa kja-r, at han reiste til den rigc Dronning af

A ra b i a, i. \ o r ha o med Lis te bek om bendes K lenodier, o g
i r -i <- Dronniogens djrebare fugl Pboenii bjem med sig,

dog (og? paa det sidste efter megen Gjenyordigbed, som
J' i i n i- A 1 1 o a hårde ml stånden, b c kon, han Dronoingen
til eg te. Lyalig alt Issse. Af holländsk paa dan ske Him
udsat af P. J. Il Kj ibciihavn 1G!»i;. Nämnda foitiljning bar

mångfaldiga upplagor. <>m densamma meddelas vidare

underrättelser bos N klmindelig Morskabslsssning i

Danmark og Norge igjonnem Aarh undreder, Kjjdbenbavn

i8ii;, ss. 227—iso, Eong Edvard och Prinls Artas.,,

4 llo- t> sii3iriic. — .( Redax i Corbad åi WHbtzbobg's

Romantiska l>ikt l>cr Trojaniscbei Kriag skrifvau i i3.de Ii
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hundradel), skaffar Mldea ifrån Paradiset ett Lifs -vallen, som ater-

gif\ er ungdom åt Jasoss fader. — B. En liknande berättelse före-

kommer hos Vclpixs, Ammenmärchen, Weimar 4791, 2 B. —
C. Se Grimm, Kinder- und Haus-Märchen, Th. II, No 97, ss.

71—78, »Das Wasser des Lebens»; jfr. Th. III, ss. 183— 185.

5. Hos Italienarne. — Se Straparola, Notti piacevoii,

IV, 3.

6. Hos Ryssarne. — Se Vogl, Die ältestcn Volks-

märchen der Russen. Wien 1841, ss. 119—135, »Vas JHärchen

von Ljubin Czarewitsch, der schönen Czaretcna, seiner Gemahlmn,

und dem bcfliigellen Wolf.»

Det var en gång en konung, sona rådde öfver ett mäktigt

rike. Han var tapper i strid, klok i rådslag, och alla hans

företag hade en god framgång. Men när åren voro framlidna,

blef konungen gammal och grå, så att han kunde väl märka

det han icke skulle lefva länge. Då vardt han sorgsen i sin

hug, ty han hade lifvet kärt, och sporde så alla visa män i

sitt rike om det icke gåfves något medel att undkomma döden.

De visa männen skakade sina hufvuden och lade råd; men

ingen visste svara till konungens spörsmål.

En dag, kom der till kungsgården en gammal spå-qvinna,

som farit vida öfver vatten och land, och var beryktad föl sin

visdom och klokskap. Konungen frågade den gamla qvinnan

om hon visste någonting nytt. Då sade käringen: »Herre, ko-

nung! det är mig sagdt, att du mycket rädes att do, nu sedan

du är gammal vorden. Derföre har jag kommit hit, och vill

lära dig huru du skall återvinna ungdom och helsa.» Vid detta

tal blef konungen väl tillfreds, och sporde huru härmed skulle

tillgå. Spå-qvinnan tog till orda: »långt, långt bort, mång

tusende mil härifrån, ligger ett land, som heter Ungdoms-

landet. I det landet finnes ett slags underligt vatten, och

växer ett slags kostliga äpplen. H vilken som dricker af

vattnet och äter af äpplena, han blifver ung på nytt, vore

han aldrig så gammal. Men icke många äro de som få smaka

deraf, ty vägen är lång och full med farligheter.» När den
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gamle konungen hörde detta, blef han mycket glad, ucli

lönade spå-qvinnan rikligt för hennes goda råd. Dermed skilj-

des de ifrån hvarandra.

Konungen öfverlade nu med sig sjelf, huru han skulle er-

hålla af det underbara vattnet och de kostliga äpplena; ändtligen

beslöt han att skicka någon af sina söner, för att hemta dem.

Till den andan lät han rikligen utrusta den äldste prinsen med

penningar och annan nödtorft, och sände honom så på väg.

Men när prinsen hade farit långt hört, kom han till en stad,

som mvcket behagade honom. Då glömde han alldeles sitt

ärende, lefde i nöjen och yppigbet, och tänkte icke vidare på

sin lofven, att fara till fjerran land efter lifs-vatten åt sin fader.

Det led så en tid bortåt, och konungen längtade mycket

efter sin sons återkomst; men han hördes icke af. Då lät

gubben utrusta sin andre son med gods och guld, och skic-

kade äfven honom att uppsöka det prisade Ungdoms-landet.

Hen när ssennen hade farit lång väg, kom han till en stor

stad, och trallade sin broder. Nu gick det honom, såsom det

gått den äldre prinsen. Han glömde alldeles bort sitt ärende,

lefde med fin och frillor, samt tänkte icke vidare på sitt ord

och lofven, att hemta ungdoms-äpplen och lifs-vatten åt sin

gamle fader.

När det så hade stått om en rund tid, och ingen af prin-

sarne kom tillbaka, blef den gamle konungen mycket bräcklig

af sorg och ålderdom. Då gick den yngste prinsen inför sin

fader och beddes, att äfven lian skulle få draga bort och upp-

söka det prisade (Jagd >>m.s-landet. Såsom nu konungen icke

hade q var mer än en enda son, ville han ogerna bifalla sven-

nens begäran, utan bad honom stadna der han var. Men ko-

nunga-sonen var fast vid sin mening, och så fick han ändtligen

råda. Konungen lat nu utrusta sin yngste son med gods och

egodelar, och svennen gaf sig på väg. Men gubben satt ensam

och öiYergifven i sitt rike, och bidade med mycken oro, att

någon af hans söner skulle komina hem igen.

Ungersvennen färdades nu vida vägar, och kom slutligen

till en stor stad, lnarest han träffade sina äldre bröder. Då

bådo konunga-sönerna honom stadna qvar hos dem, och icke
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göra sig bekymmer för den gamle gubben der hemma; men
prinsen \il!e icke svika sitt ord, utan nekade till deras be-

gäran. Han tog så afsked ifrån sina bröder, och drog vidt

omkring genom många och stora riken. Hvem helst han

mötte, tillsporde han om vägen tiil Ungdoms-landet; men det var

ingen som visste förtälja eller eljest gifva någon besked derom.

En dag for svennen vilse uti en mycket stor skog. Vid

han nu såg sig omkring för att finna herberge, fick han se

ett ljus, som på långt afstånd flämtade emellan träden. Prin-

sen gick dit, och kom till en liten jord-hvtta, hvarest bodde en

mycket gammal qvinna. Konunga-sonen frågade om han fick

blifva der öfver natten, och käringen samtyckte till hans be-

gäran. När de nu talades \id, frågade den gamla (pinnan

efter lians ätt och ärende. Prinsen svarade, att han var en

konunga-son, som dragit bort att söka efter Ungdoms-landet,

och sporde tillika, om icke gumman kunde gifva honom någon

besked derom. J)å sade käringen: >;jag har kisat i trehundrade

vintrar, och ännu har ingen förtäljt mig om landet, som du

nämner. Men jag rader öfver djuren på marken. Kanske är

det någon ibland mina undersåter, som hittar vägen. Arla i

morgon vill jag spörja derom.» Konunga-sonen tackade myckel

för detta goda löfte, och så dväljdes han der öfver natten.

När nu dagen grydde och sol rann upp, gick käringen ut

och blåste i sin pipa. Då blef ett starkt gny i skogen, och

der kommo löpande alla fyrfola djur både när och fjerran.

Sedan djuren voro församlade och hade hyllat sin drottning,

sporde den gamla, om det var någon ibland dem, som kände

vägen till Ungdoms-landet Djuren höllo så en lång öfverlägg-

ning härom; men det var ingen, som visste svara till drott-

ningens spörsmål. I>å vände sig den gamla gumman till ko-

nui;_a-soii(ii och sade: »jag kan nu icke \idare bistå dig. Men
jag liar en syster, som råder öfver foglarae i luften. Ilelsa

benne ilrån mig, kanske vet 1)<mi i i "i ^ • > i i hjelp.» Karingen be-

fallte nu ulfven alt föra svennen till hennes syster, och här-

med Ivktades deras samtal. Men konunga-sonen satte sig upp

på ulfvens rygg, och så bar del af öfver sk<>^ och mark.

öfver berg och dal, många villa Bligar.
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i om aftonen, oäi - I gått i skog, i i 1 1 _: » do se ett

b 'in Hämtade emellan träden. I>.i Både ulfven: »nu äro

\i framme, t\ har bor min drottnings syster.» Han vände så

hem igen; men konunga-sonen gick in, och fann en mycket,

1 1 1 \
«

k c t gammaj qvinna, bodi bodde i en jord-koja. Medan de

nu talades \id, sporde gumman om hans ätt och ärende. Prin-

svarade, att han var en konunga-son, som dragit bort att

leta efter Ungdoms-landet, och helsade tillika i

r
rån hennes

r, s- -in rådde öfver djuren på marken. Då tog käringen

till orda: »jag liar lefval i sexhundrade \intrar, och ännu har

ingen förtäljt mig om landet, som du nämner. Men jag rader

öf\er alla foglarne i luften; kanske är det någon ibland mina

undersäter, som hittar vägen. Arla i morgon vill [ag spörja

derom.» Konunga-sonen tackade såsom tillbörligt var, för

gummans goda löfte, och sa blef han der öfver natten.

När det nu bräckte för dagen, gick käringen ut och bläste

i sin pipa. Då blef ett starkt susande och don i luften, och

der koiiimo farande alla bimmelens foglar, hade stora och

hade när och fjerran. Sedan de voro församlade och

hade hyllat sin drottning, sporde den gamla, om det var nägon

ibland dem som visste vägen till Ungdoms-landet. Foglarne

höllo sä en läng öfverläggning härom; men slutet blef, att

ingen kunde s\ara till drottningens spörsmål. Då vände sig

den gamla gumman till konunga-sonen, och sade: »jag kan nu

icke \idare hjelpa dig. Men jag har en syster, som råder

Öfver fiskarne i bafvet lar dit, och hälsa henne ifrån mig.

Vet inte hon råd, så är det ingen som vet det.» Kärin-

befalite nu örnen alt föra svennen till hennes syster;

och <!• rmed »kiljdes de åt. Men konunga-sonen steg upp på

örnens rygg, "ii så lar det af söm en Btormvind, öfver bläa

hal och gröna läm

Serla om aftonen, Gngo de se ett ljus, som tindrade

emellan träden. 1m sade örnen: »nu äro \i framme, ty här

bor min drottnings s\^r\.„ Han tog så afsked ifrån unger-

svennen, och Hög hem till sin matmoder; men konunga-

.i trädde in i stir_'.in, och sporde om han lick låna ber-

. Käringen samtyckte serna härtill. Medan de nu tala-
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des \id, frågade gumman efter hans ätt och ärende. Prinsen

svarade, alt han var en konunga-son, som dragit bort att söka

efter Ungdoms-landet, och helsade tillika från hennes syster

som rådde öfver foglarne i luften. Då tog käringen till orda:

»jag har nu lefvat i niohundrade vintrar, och ännu aldrig har

någon förtäljt mig om landet, som du nämner. Men jag råder

öfver fis.karne i hafvet. Kanske är det någon ibland mina un-

dersåtar, som hittar vägen. Arla i morgon vill jag spörja

derom.» Svennen tackade såsom tillbörligt var, för gummans

goda löfte, och så dväljdes han der öfver natten.

Tidigt om morgonen, innan det lyste för dagen, gick

käringen ut och blåste i sin pipa. Då blef ett starkt sorl och

brusande i hafvet, och vattnet skummade af de oräkneliga

fiskar, stora och små, hvilka kommo ifrån när och fjerran.

Sedan alla kommit tillsammans, och hade hyllat sin drottning,

talade den gamla q\innan, och sade: »derföre har jag kallat

eder, att mig lyster veta, om någon känner vägen till ett land

som heter Ungdoms-landet.» Fiskarne hollo nu en lång råd-

plägning; men slutet var, att ingen kunde svara till drottnin-

gens spörsmål. Då bief käringen misslynt, och sade: »aren J

väl alla samlade ännu? Jag kan icke se till den gamle hvalen,

som eljest icke är den minste ibland eder.» I det samma
hördes ett starkt brusande ute på hafvet, och den gamle

hvalen kom hastigt farandes. Gumman sporde hvarför han

icke kommit med de öfriga; men hvalen ursäktade sig att

han hade färdats så lång en väg. »livar har du då varit?»

frågade gumman. 'Jo,' svarade fisken, 'jag har farit mång

sinom tusende mil. Jag kommer just nu ifrån ett fagert land,

som heter Ungdoms-landet.'

När käringen hörde detta blef hon väl tillfreds, och sade:

»det må blifva till strafT för din ohörsamhet, att du ännu en

gång skall fara till Ungdoms-landet, och lura denna ungersvenn

ined dig på resan.» Derefter tog hon afsked ifrån konungs-

sonen, önskade honom lycka på färden, och så skiljdes de åt.

Men svennen satte sig upp på h valens r\gg, och nu bar det

af som en pil långt liiin öfver vattnet.

De färdades så hela dagen igenom, och kommo sent om
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aftonen till det prisade Ungdoms-landet. f>;1 sade hvalen: »jag

vill un gif?a dig ett godt råd, som du skall noga följa, om du

si önskar all ditt forehafvande skall lyckas. Uti det för-

trollade sl< it tt-t faller alli i sömn vid midnatts-timman. Gäck

d/S upp i borgen, tag etl äpple och en flaska vatten; men

sinka dig icke, nian skynda genasj tillbaka. Om du dröjer

öfver sjelf\a midnatts-stunden, gäller det begges vårt lif.» När

konunga-sonen hörde detta , tackade han hvalen för dess goda

råd, och lofvade i allt göra Båsom Bsken hade sagt honom.

Nid midnatts-tid gick prinsen upp till det förtrollade slottet,

och fann allting såsom den vise hvalen hade förtäljt. 'Nid

borgporten voro grymma djur, björnar, ulfvar och drakar;

men alla lågo i en tung dvala, och det tvcktes såsom hade

hela borgen stått öde. Prinsen vandrade så genom många

stora rum, det ena präktigare än det andra, och kunde icke

nog Förundra sig öfver den myckna rikedom, som allestädes

låg för hans ögon. Slutligen kom han i en stor sal, som var

t smyckad med täcken af guld och silfver. Midt i den

i salen växte ett träd med de aldra kostligaste äpplen,

och jemte trädet var en källa, hvars vatten skimrade såsom

klart gull, och gaf en sällsam klang när det rann öfver ste-

rvarne. Då förstod konunga-sonen att han ändteligen hade funnit

hvad han så länge efterletat. Han lopp derföre fram, ploc-

kade sin ränsel full med fagra äpplen, och fyllde sin flaska

med lifs-vatten ur den kostliga källan.

Svennen skulle nu vända tillbaka; men han kunde icke

öfvervinna sin åtrå, att ännu en liten stund se sig om i det

förtrollade slottet. Ila,, fortsatte derföre sin vandring ur rum

och i rum, ur sal och i sal, och tyckte att den ena alltjemnt

öfverträfTade den andra. Ändteligen kom han i ett rum, som

framför alla de öfriga var smyckadt med guld, silfver och ädla

stenar. Midt i det präktiga rummet stod en säng, bäddad

med blåa silkes-bolstrar, och på bädden slumrade en mö, så

fager, att väl aldrig någon sett hennes like i verlden.' Då

rördes hjertat i ungersvennens bröst, han glömde den vise

h v alens varningar, och sof i famnen hos den fagra konunga-

dottern.
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När svennen hade sof\it en blund och skulle ca sin väg,

tycktes honom att lian Val borde lata mön \cta, hvem det var

som hade njutit hennes ynnest. Till den andan skref han på

väggen, att Prins Venius af Engeland hade varit der, och ilade

så bort ur slottet. Det var också hög tid; ty knappast

hade han cått igenom bug-porten, förr än allt vaknade ur sin

dvala; djuren röto, vapen slamrade, och hela borgen blef upp-

fylld af lif och rörelse. Men prinsen satte sig hastigt upp på

hvalens rygg, och s.5dan bar det af som en blast öf\er böl-

jorna.

De färdades så någon stund, och kommo ut på det villande

hafvet. Då sänkte sig hvalen plötsligt ned undor vattnet, och

drog prinsen med sig. När de åter kommo upp \ar svennen

mycket förfärad, och tänkte att han varit nära sin sista stund.

Kvalen sporde: »blef du rädd?» Prinsen jakade att så var.

Hvalen tog till orda: »lika rädd var jag, när du tog för Di

äpplen.»

De färdades ännu en stund, och hvalen dök ;Hor ned

i hafvet. Men den gången blef han mycket längre under vatt-

net än förut, och när de kommo åter upp var prinsen nästan

halfdöd af förskräckelse. Hvalen sporde: »blef du rädd?» Sven-

nen jakade att så var. Hvalen tog till o;da: »lika -rädd var

jag, när du sof hos den unga prinsessan.»

De färdades nu åter en stund, och hvalen dok tredje

resan ned i hafvet; men denna gången for han så djupt, att

prinsen trodde sig aldrig mer få sk^da dagsens ljus. När de

kommo upp sporde hvalen ånvo: »blef du rädd?» Svennen

jakade att så var. Fisken sade: »lika rädd var jag. när du

skref ditt namn på sals-väggen.» De fortsatte derefter sin färd

utan vidare äfventyr, intill dess de kommo till den andra

stranden.

Prinsen tog nu afsked ifråi, den gamle hvaleff, och gick

upp till gumman som hade sett niohundrade vintrar. När

käringen blef honom varse, gladdes hon att hans äfventyr hade

så väl atlupit. Men ungersvennen sade, att han ville vedergälla

hennes goda bistånd, och gaf henne så ett äpple ifrån Ung-

doms-landet och en drick af det kostliga lifs-vattnet. Kåringen
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Il och drack, och lät sig \iil smaka. Dl fick man st- ett stort

noder; t\ den gamla, gamla gumman skiftade sin hamn, skryo-

klorna försvunno ifrån bennea anlete, munnen fylldes ratd de

friskaste tänder, larmen böjde sig, oeh hon stod der såsom

en blomstrande mö, sådan Ii >n var i sina unga dagar. Fisk-

drottningen kunde icke nog prisa denna sällsamma förändring,

och tackade k nen öfvermåttao för lians stora tjenst.

Därefter skiljdes de ifrån hvarandra. Men vid afskedel sade

•pinnan: ojag vill nu Kina dig lör din vän-gåfva. Här liar du

ett betsel. När du skakar derpå, kommer det fram en .

gare, som är lika snabb ined vindep. Han skall bära dig

hvart helst du önskar.»

rn::ersvennen r> st.uli^ nu p| betslet, såsom fisk-drottningen

hade lärt honom, oeh genast kom der fram en fager gängare,

hvilken bar honom hän till den gamla gumman, som hade sett

sexhundrade vintrar. När nu fogel-drottningen blef honom

varse, gladdes b m att lians företag både \äl aflupit. Men

koounga-sonen tackade för sist, och sade att han ville reder-

gälla hennes goda 1 istånd. Han gaf henne så ett äpple ifrån

Ungdoms-landet, och en dryck af det kostliga lifs-vattnet.

kärurjen St oeh drack, och lät sig väl smaka. I detsamma

fick man se ett nvtt under; fy den gamla qvinnan skiftade

sin hamn, skrynklorna gingo bort ur hennes anlete, munnen

log, barmen höjde sig, och lim stod der inför prinsen såsom

en jungfru i unga dagar. Fogel-drottningen kunde icke f\llest

prisa denna sällsamma förändring, oeh tackade svennen öfver-

mättan för hans stora tjenst. Derefter skiljdes de ifrån hvar-

andra med stor vänskap. .Men vid afskedet sade (pinnan: »jag

vill DU löna d Ifiir bar du en duk. När b.elst du

breder den ut, skall den dukas med konungsliga rätter.»

Ungersvennen tog den kostbara duken, satte sig upp på

sin fåle, och red bort, intill dess han kun till gomman som

hade lefval trehundrade vintrar. När nu djur-drottoingen blef

honom varse, kände bon en Btor hugnad att hans afventyr

hade lyktats il väl, och undfick honom med mycken vänskap.

Men svennen sade, att han ville vedergälla hennes goda bistånd,

och gaf henne sä ett äpple ifrån Ungdoms-landel o*ch en dryck
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af det kostliga lifs-vattnet. Käringen åt och drack, och lät sig

väl smaka. Då förspordes åter ett stort under, ty den gamla

qvinnan skiftade sin hamn och hlef ung på nytt; skrynklorna

försvunno ur hennes anlete, den krokiga gestalten rätade sig,

och hon stod der såsom en mö af sällsam fägring. Djur-

drottningen kunde icke nog glädja sig öfver allt detta, och tac-

kade prinsen för hans öfvermåttan stora tjenst. Derefter skilj-

des de ifrån 1 hvarandra med mycken vänskap. Men vid af-

skedet tog qvinnan fram ett ^värd, gaf det åt svennen, och

sade: »jag vill nu löna din föräring. Här har du ett svärd.

Hvem helst du hotar dermed skall vika, vore han ock det

grymmaste vild-djur.»

Konunga-sonen tyckte sig nu vara i allo väl utkommen,

och for så vidare, intill dess han träffade sina bröder. Då hlef

en stor fröjd å begge sidor. Men när de äldre konunga-sönerna

fingo veta, att deras broder hade lyckats i sitt företag, fingo de

en stor afund i sitt hjerta, och lade råd samman, huru de

skulle svika honom och sjelfva vinna pris hos sin fader. De
gåfvo nu- mång fagra ord, och läto tillreda ett ypperligt gästa-

bud. Men om natten, när svennen sof, aktade bröderna till-

fälle, samt bytte bort ungdoms-äpplena och lifs-vattnet, utan

att prinsen visste det, eller ens kunde tänka en sådan falskhet.

Svennen tog derefter afsked ifrån sina bröder, steg upp

på sin gångare, och red hem till sin faders gård. Då blef den

gamle konungen väl tillfreds att han återfått sin yngste son,

och prinsen gladde sig att hans fader ännu var vid lif.

Han bar så fram sina håfvor, och bad konungen äta af äp-

plena och dricka af vattnet, att han skulle blifva ung på nytt.

Men det gick mycket emot förmodan, ty der spordes ingea

förändring, utan gubben var och blef lika gammal och grå som

tillförene. Nu kunde konungen icke tänka annat, än att hans

son velat gäckas med sin fader, och blef högeligen vred. Men

prinsen märkte att han var besviken, och detta gick honom

hårdt till sinnes.

När det så hade lidit en tid bortåt, kommo äfven de begge

äldsta bröderna hem till kungsgården. De hade mycket att

förtälja om sin resa, och ordade vidljftigt om alla de farlig-
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heter, som de utstått på vägen till Ungdoms-landet. Der-

efter gingo begge prinsarne inför sin fader, och bjödo

honom äpplen och lifsvatten, att lian skulle blifva ung på

nytt konungen åt och drack, och liit siu: väl smaka. Nu
skedde ett märklig! rön, t\ gubben skiftade sin hamn, lians

pra har blefvo ljusa, munnen fylldes med tänder, skrynklorna

försvunno, och han stod der såsom en fager ungersvenn. Då

vardt en stor fröjd öfver hela riket, och konungen prisade sina

ge äldsta söners trohet och mandom; men alla vredgades

upp! den yngste koounga-sonen, att han farit med lögn och

falskhet. Der hlef nu dömdt, att svenncn skulle kastas

i lejona-kulan, och domen gick i fullhordan utan alla nå-

der. Men nar vild-djuren ville sönderslita den unge prinsen,

hötte han åt dem med sitt svärd, och de gjorde honom ingen

skada. När prinsen hlef hungrig, bredde han sin duk, och den

fylldes med kostelig mat. Han satt så uti lejona-kulan i sju

runda år, och ingen menniska visste att han ännu var vid lif. —
Sagan vänder nu åter till 1'ngdoms-landet. Der hlef en

stor uppståndelse sedan prinsen farit sin kos; ty lifs-vattnet

var borta, äpplena voro borta, och livad ännu värre var,

den unga prinsessan hade mistat sin ära. När så månaderna

voro förlidna, föll konunga-dottern i barnsäng, och födde

ett fagert svennebarn. Men den lille prinsen hade i den ven-

stra handen en underlig \ii\t. likasom ett äpple, och äpplet

\ilio icke gå bort. Då lät konunga-dottern samla alla visa

qvienor i hela Ungdoms-landet, och sporde om råd, huru hennes

BOD skulle blifva fri från sitt 1 j to. Ovinnorna öfverlade länge,

och ordade både till odl ifrån. Men slutet var, att den unge

prinsen icke skulle blifva belbregda, förrän han fick träfla sin

rätte fader.

Det stod så en rund tid om, pilten \ii\te upp, och röjde

mera nimme och fattningsgåfva än andra barn. Ingenting var

så krokigt eller konstigt att han icke mäktade reda det, och

vid sju års ålder kunde han stafva sin faders namn, som stod

skrifvet på sals-väggen. Då fick konunga-dottern en stor åtrå

att draga bort och uppsöka prins Venius. Hon lät så skjuta

sina snäckor i sjön, och utrustade dem på del aldra bästa med

II
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kostligt gods och valdt manskap. Derefter gick prinsessan

om bord tillika med sin unge son, hissade segel på förgyllda

rår, och så foto de lustigt öfver hafvet till Engeland.

Nar nu den präktiga skepps-flottan kom utanför staden, biel

mycken oro och uppståndelse derinom; ty alla trodde att det

var en fiendtlig härs-makt. Men konunga-dottern lade till vid

bryggan, och skickade sände-hud till konungen, att hon ville

träda prins Venius. Då vardt konungen mycket tvehugsen. ty

han mindes rätt väl alt prinsen blifvit kastad för vild-djuren,

ehuru han icke vill bekänna det. Han höll så råd med

sina män, och öfverlade hvad nu vore att göra; men ingen

visste hjelp i en slik farlighet. Slutet hlef, att konungen skulle

skicka sin äldsta son, efter som han icke kunde skicka don

yngsta. Der aflärdades så bud till konunga-dottern, att prins

Venius skulle komma den följande dagen.

Arla om morgonen lät prinsessan breda gyllene täcken

öfver vägen, och satte sig sjelf med sin lilla son på skepps-

bryggan, för att emottaga konunga-sonen. När det så hade lidit

en stund, kom den äldste prinsen ridandes ut ur staden, och

aktade fara till skeppen. Vid han nu fick se hvad präktiga

täcken voro bredda uppå vägen, kunde han icke nog undra

öfver all denna rikedom, och höll åt sidan, att icke hans ^ån-

gare skulle trampa så dyrbara tyger. Han kom så ned (ill

skepps-bryggan, hvarest konunga-dottern satt i högsätet, oiu-

gifven af allt sitt folk. Men när den lille pilten såg ho-

nom varligt skrida fram, ropade han med ifver: »icke är

denne min far.» Äpplet i gossens hand satt ock qvar såsom

tillförene. Då måste prinsen vända hem, mod ringa heder och

oförrättadt ärende; men prinsessan lät förkunna, att hon icke

skulle fara dädan, innan hon hade funnit den rätte prins

Venius.

Andra dagen skickade konungen sin andra son; men dit

gick på samma sätt. Prinsen räddes att rida öfver de Fagra

guld-täckena, och när han så kom till skeppebryggan , hvarest

konunga-dottern satt i sitt högsäte, ropade pilton, som stod \id

hennes knä: »icke kan denne vara min fader.» Äpplet satt

också qvar i svennens hand som tillförene. KonunL-a-sonen
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fick nu fara hen feen, och del tycktefl alla, att han lidit mera
skam än skada. .Men som prinsessan nu väl kunde märka,

itt man handlade emot henne med svek och falskhet, blef hon

vred, oeh gick i land med all sin härs -makt. Tillika sände hon

hud till konungen, att hon ville se den rätte prins Venius, vore

del ock blotl ett hen efter honom, eljest skulle hon icke lemna

sten uppå sten i hela staden.

Nu blef en allmän hestörtning, och konungen visste icke

livad råd han skulle finna i denna stora farlighet. Andteligen

tycktes honom vara häst, att sända hud till lejona-kulan, för att

ransaka om der funnes några iparlefvor efter hans yngste son.

Vid nu sändemähnen kommo uti lejon-gården, för att uppsöka

henen efter prins Venijs, se, då satt han sjelf lifs iefvande

och lekte med de vilda djuren. På kan man väl veta att

der hlef fröjd öfver stad och land, och alla hådo svennen att

han skulle gå derut. Men prinsen var vred, och ville icke

komma, förr än hans egen fader gjorde knäfall, och lofvade

bättra hvad tillförene var brutet.

Tredje dagen, när sol rann upp, lät konunga-dottern åter

breda 2i;ld-täcke öfver vägen, och satte sig i sitt högsäte;

men den lille pilfen stod \id hennes knä, och alla hennes

män voro samlade omkring. Då klädde sig prins Venius på

det aldra präktigaste i silke och skarlakan, band svärdet vid

sidan, rystade sitt betsel, och steg upp på sin vind-snabba gån-

gare. Han red så vägen fram emot skeppen; men det tycktes

alla som sågo det, att han nästan flög genom luften; ty så båld

en ryttare och så snabb en fåle har ingen sett hvarken förr

eller sedan. När nu pMten blef varse prins Venius, der han

rännde fram öfver guld-vägen, ropade han glad: »detta är min

fader! detta är min fader!» och i samma stund föll äpplet

bort ur barnets hand. Då steg konunga-dottern upp ifrån sitt

ite. trädde prinsen »ill mötes, och undfick honom med

stor glädje och kärlek. Men allt folket stod och såg deruppå,

och tänkte, att man väl skulle leta länge, för att finna en bur-

man och en fagrare qvinna i hela vida verldcn.

kommen-sonen och hans vana brud foro nu in i staden,

och konungen lät tillreda ett brölfopp, sJ .att del skulle både
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höras och spörjas. När gästabudet hade statt mod lust och lek,

foro prins Venius och hans drottning bort till Ungdoms-landet,

och der lefva de än i dag. Men de svekfulla bröderna kasta-

des i lejon-gropen, och ingen har sport att de någonsin kommo

derifrSn. Sedan var jag inte med längre.

•/ånmiirltningar.

1. En öfverlemning ifrån Östergötland förmäler, att ko-

nungens tredje son var af ett annat och ringare giftermål. Här-

igenom blef svennen föga aktad af sina fränder, ehuru konungen

hans fader höll honom mycket kär.

När konungen blef ålderstigen, skickade han sina begge äld-

sta söner att hemta ett kostligt lifs-vatten, som skulle finnas någon-

städes i vcrlden. Piinsarne foro; men kommo icke tillbaka. Då

beddes den yngste svennen orlof, alt likaledes försöka sin lycka.

Han gaf sig derefler på \äg, och kom till en gammal krigsman,

som vid afskedet förärade honom en häst, af ringa utseende, men

med stora och märkliga egenskaper.

Svennen lät nu sin häst' Styra kosan, och de kommo om-

sider till ett högt berg, som öppnade sig, så att de foro in. I

ber«et voro tre, de aldra fagraste trädgårdar. Den första trädgår-

den bar äpplen, iorn alla voro af silfver; den andra bar äpplen af

guld, och den tredje bar äpplen af ädla stenar. Hästen sade, att

prinsen skulle få plocka ett äpple af hvardera slaget, men förbjöd

honom strängeligen att taga (lera. Konunga-Sonen Udde hans råd

härutinnan.

När svennen hade färdats igenom de trenne trfidgårdarne, kom

han omsider till en fager borg, som omgafs af en hög ring-mur.

Prinsen gick in genom borg-porten , vandrade ur rum och i rum,

och fann det prisade lifs-vattnct. Andteligen kom han uti salen,

hvarest konunga-dottcrn låg. Då glömde han hästens varning, och

sof hos den fagra jungfrun. Derefter sårade han sig i handen

tills blod kom ut, skref sitt namn på sals-väggen, och skyndade

sina fäidc.

Vid han nu trädde genom porten, vaknade alla i det för-

trollade slottet, och foro efter bottom. Då hade prinsen ingen an-

nan råd, än att gifva sig ut i ett sund, som låg derutanföre; men
sundet var tre dags-resor bredt. De foro så hela dagen, och när

qvällen kom, var prinsens gångare mycket trött. Då bad han sin

herre kasta silfver-äpplcl i sjön. Prinsen gjorde som hästen hade

sagt. Genast stod der upp rn fager ö, som var prydd med blom-

mor, och der rastade de tills dager var ljus.



v\M\i.h\i\i, w:. 168

Andra dagen fortsatte »It- sin färd, och nårqviHen kom, sade

Listen att prinsen skulle kasta guld-äpplet i sjön. Då växte der

upp en finnu fagrare ö, och de blefvo uppå ön oni natten. Men
tredje dagen rar färden längl svårare än förut, och prinsens gån-

blel oästan maktlös af trötthet. Dä bad han sin herre kasta

det sista äpplet i sjöu. Genast växte upp den ajdra fagraste ö,

och ön var prydd med kosteliga träd och frukter. Prinsen och
hans häst rastade der om natten, och kommo sä öfver sundet.

P I
india stranden funno de en borg, och i borgen bodde en

gammal, gammal gubbe, som undfick prinsen på del aldrabästa.

.När nu svennen skulle fara bort, sade gubben, alt han skulle få

välja tvänne kostbarheter, bvilka han ville. Då gick prinsen till

rädl med sin vise bäst, och valde så en gammal duk och en ut-

sliten kappa. Men duken hade sådan art, att den breddes med
kostlig mat, när helst svennen befallte det, och kappan var icke

ringare i värdcj i\ den gjorde honom osynlig, när han vände dess

mörka sida utåt. —
Sagans slut ölvcrensstämmcr med hvad ofvan blifvit meddeladt.

Prinsen blir förrådd af sina bröder, och sitter tre runda år i

lejona-kulan. Di anländer den flammande prinsessan, lägger skar-

lakans-tyg öfver skepps-bryggan, och strör derofvan guld, perlor

och ädla stenar. Hon skickar så hud till konungen, alt hon \ill

träffa sin sons fader. Nu blir en stor förskräckelse i staden, in-

till dess att ungersvennen finnes åter, och hans svekfulla bröder

blifva straffade.

2. I en uppteckning från Dal a me förtäljes, att prinsen

erhöll råd och hjelp af tvänne mycket gamla qvinnor, af bvilka

d>n ena hade fyra, och den andra fem ögon. Han for så öf\cr

till Lngdonis-landel uppå en stor fisk: men hlef under hemfärden

STlken al sina bröder och kastad i tornet, hvarest han salt, intill

tless han befriades af den fagra konunga-doltern.

3. En öfverlcmning ifrån Y est in a nian d låter den unge

primen di att leta efter ett kostligt ögonvatten åt sin blinde

fader. På vågen träffar han en hvit häst, som sedermera är hans

hjelp orh rådgifvare. Han kommer så fram till den underbara

ön, erhåller vattnet, och orofamnar prinsessan, som vid afskedet för-

ärar honom sitt strumpeband till en hugkomst.

På återfärden blir prinsen förrådd af sina broder, och kastas

af sin fader i tornet, Inaicsl han sitter fången en rund tid. Slut-

ligen anländer prinsessan med en mäktig Qotta, orh återfordrar sm
läsk-man. De begge äldsta konunga-sönerna gifva sig nu till skep-

pen, den ene eftei din andre; men ingendera dristat rida öfvei
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de dyrbara täckena, eller kan uppvisa det gyllene strumpe-bandet.

Ändleligen återfinnes den riille prinsen, sveket blir uppläckt, och

bröderna undfå sitt förtjenta straff.

4. En uppteckning ifrån Norrland förtäljer, att prinsen

drog bort för alt uppsöka en troll-bok , med hvars biträde lians

fader skulle blifva ung på nytt. Under hemfärden blef svennen

bestulen af sina bröder, och föll så i stor onåd hos konungen. På

prinsarnes tillstyrkan öfverlemnades han slutligen åt en fiskare, som
erhöll befallning att döda honom, och att gifva kouuugen hans

lunga. Men Cskaren skonade svennen, och skar i stället tungan af

sin hund. Sent omsider ankom prinsessan, sveket röjdes, och ko-

nunga-sonen kom till stor ära och lycka.

5. Utom de mundlliga öfverlemningarne af denna åldriga

saga, förekommer äfven en nyare, rimmad, svensk beai betning af

det ofvan (under N:o 5) åberopade danska Folk-äfvcntyrel om
»Kong Edvard og Prinls Arlus». Såsom nämnda bearbetning äi

ytterst sällsynt, och sa vidt vi kunnat erfara, blott en enda gång

finnes tryckt, skola vi här närmare redogöra för dess innehåll;

ehuru den hvarken genom språk eller behandling eljest gör sig

förljent af någon större uppmärksamhet.

Den rimmade sagan förekommer tillsammans med det bekanta

äfvenlyret om »de (re faltiga Skraddarnc», under följande gemen-
samma titel: »Lyckans Flygande Fana, eller en Historia
om Tre Fattige Skräddare, som genom Pe leg r ims-R esa
kommo omsider til w är di gli c t och stort nä Is t and.
hwars utgång är lustig at läsa. Ilwarjemte och en an-

nan Historia O in en Konung i Engeland och hans tre

Söner. Götheborg, tryckt hos Sam. Norberg 180 0.» 56

ss. 8:o.

Sjelfva berättelsen vidtager på s. 12, och inlcdes sålunda:

»Engclands Konung en sjukdom had' fått,

Den ingen Man kunde bota brålt,

Med Läkedom som kan göras;

En röst kom hastigt af Uimmclcn ned,

Hefalle mig at wara beredd,

Til Kongen en Resa al göra.

Och säga Kongen lil sjukdomen råd,

Hin skal blifva frisk och hjcrlelig glad,

Hans waimcr skulle det böra:

Det fins en Fogel '• Arabic Land .

Phönix är kallad ulal Invur man.

Riiu ljulligi minde han sjunga.
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Om Kongcn nu bafwer någon man,

Som i »'sa kan til Arabie 1.,-md,

Och Språket kan t;ilit mcil tunga.»

Vul dessa tidningar beslöt konungen all skicka Dågon af sina

krabie land». Först reste den äldsta prinsen. -Men

»Niii Carl war kommen i Frankerik in,

Förwändt pa honom blef bog och sinn ,

Han lyste ej längre al resa,

i ftrglömde sin Faders sjukdom .sä stor,

lian hörde Madamers lättfärdiga ord,

lied dem hade lust at leka.

Arabie Hesa lian slätt begaf,

lian kunde ej komma trän Sk]öko-l

Så månde de honom behaga.

lian dansa med dem både natt oeh dag,

De söng och lekte til lust och bi

För honom ock Afwentyr talte.»

Dereiter gaf sig den andre prinsen, »Willhelm», på väg och

kom till oFrankerik».

lian blef öfwertalt af Broder sin,

Förglömde sä Fadrens sorg och pin

Blef sa hos Broder sin käie.

De lefde tillsammans i glädje och frögd,

Brolte der wällust och all odygd

Deras tid månde slcmt spendera.»

Men ännu war AttUS [Arthur) rpar:

»A ttus han var nu den tredje Son:

Han bad sin Fader at veta sin bön

Sin' Bröder will' han upld

l'i insen drager således bort ifrån hemmet. Under vägen för-

lorar lian sin häst och sina följeslagare, och kommer slutligen till

gubbe och en gamma, som emottaga honom i sin stuga, dub-

ben och gamman Bro mångvetande, och iörtåija om prinsens här-

komst och ärende. I>e tillag

»Oltalio år är sedan wi såg,

At någon Christen iil oss lord' ii

Derefter gifva de prinsen goda rad, visa honom vägen till ett

nunnekloster; men varna honom tillika att dröja der, eller all

emottaga någon auoan Cörfiring än en åsna, tom »siar bak en dör.»

Prins Arlus lyder deras råd, kommei till klostret, och er-

h illci åsnan. I'ei •
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»Han bod god natt och reste wäg sin

Der höides då btrax en underlig ting

Den Åsnan begv n te at snacka.»

Åsnan förtäljer nu huruledes prinsen skall Gnna »Arabie Land»

och dess underbara slott. När Artos kommit dit

»Han såg der et Bröd på Bordet låg,

En Flaska Win derhos månd stå,

Som aldrig kunde förswinna.

Der låg et Swärd utdragit på Bord,

Der hos nar skrifwit Drottningens ord,

Hundrade tusend man kunde det twinga,

Det bröd förwarten uti Taskan sin,

Och dertil den sköna flaskan med Win,

Swärdet så wille han svinga:

Han gick fram bättre i en annan Sal,

Fogel Phönix af Bordet han ock bortstal,

I hjertat tröst månde fatta:

Han gick til sängen som Drottningen låg,

Hennes Drottnings ära han månde od få,

Det han rätt lustigt månd skatta.»

Under hemfärden bortlånar prinsen sitt Bröd i Alarocco,

och straxt stillas landets »hunger och nöd.» Han lemnar likaledes

sin \ in-flaska i Spanien, hvarest vin-bergen åter blcfvo »fruktsam-

lige», och sitt Svärd i Frankrike, så att Kejsarens fiender blefvo

jagade ur landet. Slutligen träffar han sina bröder i Orleans;

men de röfva ifrån honom hans skatter, och fara hem att bota

sin fader. Ai tus kommer så till England, förklädd till tjenare,

och antages som stall-dräng på kungs-gården.

När det lidit några är, begifver sig drottningen på resan med
sin lilla son. Under vägen återtager hon sina kostbarheter ifrån

Alarocco, Spanien och Frankrike, och kommer så med en stor

krigsmakt till England. Der bredde hon sammet öfver vägen, och
ingen af konungens äldre söner tordes gå deruppå. Alen Attus

»När ulan för Staden kommen nar han,

Han gick långs åt det röda skarlakan.»

Prinsen blir nu igenkänd, och firar sitt bröllopp med drott-

ningen. Sagan slutar:

oRongen lät dräpa de Söner så snart,

För de hade ljugit på Atti så hårdt,

Här nid bii,' Drottningen gladde.

Så böd Hon Kongcn Hans Fader god nall,

Länge at leka. tv jag hafwer fått,

.Min Käraste som mig skal leda.
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.flickan, som kundf spinna i, uIl) utåt" liv

o cl) iWiui-ljulm.

Denna saga liar troligtvis utbildat sig ifrån en sägen. Den före-

kommer be* uedanstände folk

1. Hos Tyikarne: — A. Se Grim.m, Kinder- und Uaus-

Marchen, Th. I, N:0 55, ss. 328—351, »Rumpilslihclirn» [Öfvfers.

pj Sven&kl uli RbuteRDAHLS Julläsning f
<

"» r Barn, Lund 1838, ss.

»1—95, »Tretton-hög»]. Jmf. »nf. bok Th. III, ss. 97—99). — is.

I ii likartad berlltelse meddelas tåsoan folk-sägen, uti II. Harrys'

Sägen. AI ,i r < h c n und Legenden N i ed e rs a chs e n s , l:stc Lief.

lille 1840, ss. 16—19, »Ztrer</c in den Scltwccliltäuscrbcrgcn^i

2. Hot Irlnmlariie: — Sagan omtalas af Tavlor, i hans

liammer Grelhel, or German Fairy Tales and Populär

Slories, London 1839, s. 333.

5. Boi Italieiianie: — Se en gammal, något omarbetad

Saga. benämnd »Rosanic», öfversatt på Danska, och första gängen

utgiften i Köpenhamn 1708. (Jfr. NtAdp, Alorskabslaesning i

Danmark o g Norge, ss. 173—4).

4. H"S Franwiiäiincii — Se en del af Sagan »Rtalin-

l, don», i Tour tencbreuse et les jours lumiueux, Contes

Anglois tirez dui-e anciennc chroniquc composée par

Richard lUinommé Cocur de Lion, Hov d ' Angleterre.

Amsterdam 1708.

Del var en glng en gumma, som hade en enda dolter.

Flickan var både god ocll beskedlig, och dertill öfrermåttan

vacker; men hon \ar s5 lat, att bon nödigt ville lägga sin hand
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vid arbete. Häröfver bar gumman stort bekymmer, ech för-

sökte både likt och olikt för att ratta sin dotters fel. Men
ingenting halp. Då visste käringen sig ingen bättre råd, än att

sätta flickan att spinna uppå stugu-taket, på det hela verlden

måtte se och förnimma hennes lättja. Men det var ändå lika

när; flickan förblef en odåga som tillförene.

En dag skulle konunga-sonen fara på jagt, ocli red så

förbi stugan, hvarest gumman bodde med sin dotter. När han

nu fick se den vackra spinnerskan uppå stugu-taket, stadnade

han och sporde, hw hon satt och spann på ett sådant ställe.

Gumman genmälte: »jo, hon sitter der, på det hela verlden må
se huru snäll hon är. Hon är så snäll, att hon kan spinna

guld utaf ler och långhalm.» Vid detta tal blef prinsen myc-

ket förundrad, ty han förstod icke att gumman sxftade på sin

dotters lättja. Han tog derföre till orda: »om det är sannt

som J säpen, att Hickan kan spinna guld utaf ler och lång-

halm, skall hon icke längre sitta här, utan följa mig till min

gård och blifva min drottning.» Gummans dotter fick nu stiga

ned ifrån taket, och for med prinsen till kungs-gården. Det

sattes hon i jungfru-stugan, och erhöll ett ämbar lera och en

kärfve halm, på det man måtte utröna, om hon eljest var så

slöjd-snäll, som hennes moder hade berättat.

Den stackars flickan blef härvid rätt illa till mods, ty hon

\isste väl att hon icke kunde spinna lin, ännu mindre spinna

guld. Hon satte sig så i jungfru-stugan, stödde hand under

kind, och grät bitterligen. Vid hon nu satt som bäst, öppnades

dörren, och der kom in en liten, liten man, som var mycket

stygg och vanskaplig till utseende. Gubben helsade vänligt, och

frågade hvi jungfrun satt så ensam och bedröfvad. »Jo»; sva-

rade flickan, »jag må väl vara sorgsen. Konunga-sonen har

befallt mig spinna guld af ler och lång-halm, och om jag inte

det bar gjort innan daeer blir ljus, gäller det mitt unga lif.»

Då tog den lille mannen till orda: »fagra jungfru! gråt inte,

ty jag \ill hjelpa dig. Här är ett par handskar, när du I

dem uppå, kan du spinna guld. Men i morgon natt kommer
jag tillbaka; om du icke till de>> utfunnit mitt namn, skall du

Fblja mig hem och bli mm karesta.) Såsom nu flickan icke
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visste mii kritandes rid, samtyckte hön till gubbena vilkor.

Derefter uuk dvergen sina tärde. Men jungfrun satte sig och

spann, och när dager var ljus hade hon spunnit upp alt hal-

men och leran, och den var blifven till det fagraste gull, som

någon man ville skåda.

Nu biel en stor glädje öfver hela kungs-gärden, att ko-

nunga-sonen hade fått en hrud, som var s5 snäll och tillika sä

i. Men den unga Hickan gjordf intet annat än bara grät,

och ju längre det led. desto mera grät bon; ty hon tänkte pS

den fule dvergen, som skulle komma och taga henne. När

det sä led emot aftonen, kom konunga-sonen hem ifrån jagten,

cch gick att samtala med sin käresta. Vid han nu märkte

hennes sorg, sökte han trösta henne [>å allt sätt och vis, och

sade att han skulle förtälja ett roligt äfventyr, om hon, allenast

ville blifva glad igen. Flickan bad honom berätta. Då sade

prinsen: »när jag i dag vankade om i skogen, fick jag se en

sällsam ting. Ja^ såg en gubbe, som var så liten, så liten.

Han sprang af och an omkring en enehuske, och sjöng en un-

derlig \isa.» .'livad sjöng han?' sporde Hickan nyfiken, ty hon

(örstod att konunga-sonen hade mött dvergen. »Jo», sade

prinsen, »han sjöng så här:

I dag skall jag maltet mala,

I morgon skall mitt bröllopp vara.

Och jungfrun sitter i buren och gråter; *

Hon vet inte livad jag heter.

Jag heter Titteli Ture.

Jag heter Titteli Ture.»

Då blef Hickan så glad, så glad, och bad prinsen åter förtälja

livad (Ivergin hade sagt. Konunga-SOnen upprepade uy den

underliga visan än en gång, och jungfrun lade guldens namn
i på minnet. Derefter samtalade hon kärlint ined sin I ull-

man, och prinsen kunde icke fyllest rosa sin unga bruds fägring

och förstånd. Men han undrade mycket; hvi hon blifvil sä

glad, likasom ingen visste besked b-vad törul vant orsaken till

hennes bittra sora,
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När det så led fram på natten, och flickan blef ensam i sin

jungfru-bur, öppnades dörren, och den fule dvergen trädde åter

in. Då sprang jungfrun upp och sade: »här har du dina hand-

skar, Titteii Ture! Titteli Ture!» Men vid gubben hörde sitt

namn, blef han högeligen vred, och for bort genom luften, så

han tog hela taket med sig.

Nu log den fagra jungfrun under skinn, och var mycket

glad. Derefter lade hon sig att sofva, och sof tills solen sken.

Men andra dagen stod hennes bröllopp med den unge ko-

nunga-sonen, och sedan hörde hon aldrig mera talas om Tit-

teli Ture. 'y

11.

De &re S torggummorna.

Ifrån Upland.

Följande utländska afarter till denna saga äro oss bekanta

1. Hos \orriiiHiinen : — Se Aäbjornsen och AIoe, Norske
Folkeeventyr, Deel I, N:o 13, ss. 69—74, >>J)c (re Moslre.»

2. Hos Tyskarne: — A. Se Grimm, Kinder- und Haus-
Märchen, Th. I, No 14, ss. 87—90, »Die drei Spinnerinnen»

[öfvers. på Svenska uti Tolf underbara Sagor, Stockholm 1842,

N:Oj 8, ss. 31— 35, »De re tpmnertkorna» ; samt i Lek-kamraten
för är 1842, ss. 162—186]. (Jfr. samma bok, Th. III, ss. 25—26).

— B. Se BuscuiNG, Wöchcntliche Nachrichten ftir Freunde
der Geschichte etc. des AI it t elal t er s, Bd. I, Breslau 1816,

ss. 355—360, »Die (leissigen Spinnerinnen.»

3. Hos Skottarue .
— Se Ciiasibeus, Populär Rhymes,

Fircside Storics, and Amusemcnls ofScotland, Edinburgh

1842, ss. 54—55, »Whippety Stourie.»
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4. ITos Itnlifiisiriie — So BASitE, II Pc n I a m oro no,

IV, \:o f, »T.c sctte ColOieltc.»

5. Hos FraiiMiiiiiiiioii : — Se fö:sla hälften af Maricm.

1/Heritier's Saga, »IiiciUn-Ricdnn.»

Det var en gäng en konunga-son och en konunga-dotter,

som mycket älskade hvarandra. Den unga prinsessan var blid

ocli fager och af alla väl omtalad; men hennes hug lekte mer
till lust och lek, än till handa-slöjd och husliga sysslor. Detta

tycktes den gamla drottningen ilia vara, och hon sade att hon

icke ville hafva någon son-hustru, hvilken icke var lika snäll

som hon sjelf hade varit i sin ungdom. Drottningen lade

sig derföre på allt sätt och vis emot prinsens giftermål.

När nu drottningen icke ville taga sitt ord tillbaka, gick

konunga sonen inför sin moder, och sade att man väl kunde

sätta hans fästmö på prof, om hon tilläfventyrs var lika slöjd-

snäll som drottningen sjelf. Detta tycktes alla vara en djerf

begäran; ty prinsens moder var en drifvande q vinna, som spann,

och sömmade, och väfde, både natt och dag, så ingen visste

hennes like. Slutet blef likväl, att prinsen fick sin vilja fram.

Den fagra prinsessan skickades nu till jungfru-stugan, och

drottningen sände henne ett pund lin till spanad. Men linet

borde vara spunnet innan dager blef ljus, eljest skulle jungfrun

aldrig mor tänka få konunga-sonen till gemål.

Sedan prinsessan blifvit lemnad åt sig sjelf, vardt hon

illa till mods, ty hon visste väl, att hon icke kunde spinna

drottningens lin, och ville dock inte mista den unge prinsen,

som höll henne så kär. Hon vankade derföre omkring i rum-

met, och bara grät, ideligen grät. Rätt som det nu var öpp-

nades dörren så sakta, så sakta, och der trädde in en liten,

liten gumma, af sällsamt utsende och med ännu sällsammare

åthäfvor. Den lilla gumman hade ofantligt stora fötter, så att

hvem som såg det måste undra deröfver. Hon helsade: >jfiiids

fred!» 'Guds fred igen!' svarade konunga-dottern. Gumman
sporde: »brarfore är sköna jungfrun så sorgsen i qvåil?»
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Prinsessan svarade: 'jag må väl vara sorgsen. Drottningen har

befallt mig spinna ett pund lin. Om jag inte liar gjort

det i morgon, när dagen biir ljus, mister jag konunga-

sonen, som håller mig så hjerteligen kär.' Gumman tog tiil

orda: »var tröst, sköna jungfru! är det intet annat, så kan

jag hjelpa er. Men då skolen J uppfylla en bön, som jag nu

vill nämna.» Aid detta tal blef prinsessan öfvermåttan glad,

och frågade efter den gamla qvinnans begäran. »Jo», sade

gumman, »jag heter Slorfota-mor. Och jag vill inte ha annan

lön för mitt bistånd, än att jag får vara med på edert bröl-

lopp. Jag har inte varit på något bröllopp, alltsedan drottningen

er svärmor stod brud.» Konunga-dottern samtyckte gerna

till denna begäran, och så skiljdes de ifrån hvarandra. Gum-
man gick sina färde, som hon hade kommit; men prinsessan

lade sig att sofva, ehuru det icke kom någon blund i hennes

ögon under hela Guds långa natten.

Arla om morgonen innan dagen grydde, öppnades dörren,

och den lilla gumman trädde åter in. Hon gick nu fram till

konunga-dottern, och räckte henne en knippa garn; men garnet

var hvitt som en snö och grannt som en spindel-väf. Käringen

sade: »ser du, så här vackert garn har jag inte spunnit ända

sen jag spann åt drottningen, när hon skulle gifta sig. Men

det var längese'n i verlden.» Så taladt försvann den lilla qvin-

nan, och prinsessan sof en ljuflig blund. Men det hade inte

töfvat länge, förr än hon väcktes af den gamla drottningen,

som stod framför sängen, och sporde om linet var fardig-sp lin-

net. Konunga-dottern jakade härtill, och räckte henne garnet.

Drottningen måste så gifva sig till freds lör den gången; men
prinsessan kunde väl skönja och märka, att det icke skedde

af godt hjerta.

När det led fram på dagen, sade drottningen att hon ville

sätta konunga-dottern ett annat prof före. Hon skickade så

garnet till jungfru-stugan, tillika med ränn-träd och annan red-

skap, och befallte prinsessan väfva det till en väf. Men väfven

borde vara färdig innan sol rann upp, eljest skulle jungfrun

aldrig mer tänka få den unge konunga-soncn.

Sedan prinsessan kommit för sig sjelf, blef hon åter myr-
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ket illa till m.uls, t\ bon visste, att hon icke kunde väfva

drottningens garn, och likväl ville hon inte mista konunga-

sonen, som höll henne så kär. Son vankade derföre om-

kring i rummet, och grät bittexligen. Rätt som det nu var

öppnades dörren sa sakta, så sakta, och der trädde in en

mycket liten gumma, af sällsam skepnad och med ännu säll-

sammare tthäfvor. Den lilla gumman hade en ofantligt stor

bakdel, sa alt h\ar man som Båg det måste undra deröfver.

Hon helsade »Guds fred!» 'Guds fred igen!' s\arade konunga-

dottern. Gumman sporde: ohvarföre är sköna jungfrun si

ensam och sorgefull?» 'Jo', sade prinsessan, 'jag må väl vara

•n. Drottningen har befallt mig väf\a allt detta garnet

till en \äf. Men om jag inte har gjort det i morgon,

un dager hlir ljus, mister jag konunga-sonen, som håller

mig så hjerteligen kar.' Ovinnan tog till orda: »var tröst

sköna jungfru! är det inte annat, sa vill jag hjelpa eder.

Men då skolen J bifalla ett vilkor, som jag nu \ill nämna.»

Vid detta tal hlef den unga prinsessan öfvermåttan glad, och

sporde efter den gamla (pinnans begäran. »Jo», sade gumman,

heter Storgumpa-mor , och vill inte ha någon annan lön,

än att jag Kr \ara med på ert bröllopp. Jag har inte varit

med på något bröllopp, sedan drottningen eder svärmor stod

brud.» Konunga-dottern biföll gerna till denna begäran, och

så skiljdes de ifrån h\arandra. Gumman gick sina färde,

- >in hon hade kommit; men konunga-dottern lade sig att sof\a,

.huru det inte kom någon blund i hennes ögon under hela

Guds långa natten.

Arl.i om morgonen, innan det bräckte för dagen, öppnades

dörren, och den lilla qvinnan trädde åter in. Hon gick nu

fram till konunga-dottern, och räckte henne en \äf; men väfven

var hvit som en bdö och tät som ett skinn, så att ingen sett

like. Gumman sade: »ser du, så här jemna stader har jag

inte väft, alltse'n jag väfde åt drottningen, när hon skulle gifta

sig. Men det var längese'n i verlden.» Derefter försvann (pin-

nan, och prinsessan sof en liten ljuflig blund. Men del hade

inte töfval länge, förr än hon väcktea af den gamla drottnin-

gen, som stod vid hennes säii'_'. och sporde "in väfven var Kr-
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dig. Konunga-dottern jakade härtill, och räckte fram den fagra

väfnaden. Drottningen måste sä cif\a sig tillfreds för andra

gången; men prinsessan kunde både se och märka, att hon

icke gjorde det af god vilja.

Konunga-dottern tänkte nu att hon skulle slippa vidare

prof. Men drottningen var af en annan mening, ty efter en

stund lät hon skicka väfven ned till jungfru-stugan, och

sade att prinsessan skulle sömma den till skjortor åt sin

fåsteman. Skjortorna borde vara färdiga innan sol gick upp,

eljest skulle jungfrun aldrig hoppas få konunsa-sonen till gemål.

När prinsessan åter blifvit ensam, vardt hon illa till mods,

ty hon visste väl att hon icke kunde sömma drottningens väf,

och ville dock inte mista den unge prinsen, som höll henne så

kär. Hon vankade derföre omkring i rummet, och fäilde sina

modiga tårar. Rätt som det nu var öppnades dörren så sakta,

så sakta, och der trädde in en mycket liten gumma, af under-

ligt utseende och med ännu underligare låter. Den lilla gum-

man hade en ofantligt stor tumme, så alt hvar man som såg

den måste undra deröfver. Hon helsade: »Guds fred!» 'Guds

fred igen!' svarade konunga-dottern. Gumman sporde: »hvar-

för är sköna jungfrun så ensam och sorgefull?» 'Jo', sade

prinsessan, 'jag må väl vara sorgsen. Drottningen har befallt

mig sömma denna väf till skjortor åt konunga-sonen. Men

om jag inte har gjort det tills i morgon när sol går upp, mi-

ster jag min fästeman, som håller mig så hjerteligen kär.' Då

tog qvinnan till orda: »var tröst sköna jungfru! är det inte an-

nat, så kan jag hjelpa eder. Men då skolen J bifalla ett vil-

kor, som jag nu skall nämna.» Vid deila tal blef prinsessan

öfvermåttan glad, och sporde efter gummans åstundan. 'Jo',

sade qvinnan, 'jag heter Stortumma-mor, och jag vill inte ha

någon annan lön, än att jag får vara med på edert bröliopp.

Jag har inte varit med pä något bröliopp, alltsedan drottningen

eder svärmor stod brud.» Konunga-dottern samtjckte serna

till detta vilkor, och så skiljdes de ifrån hvarandra. Gumman
gick sina Tärde, som hon hade kommit; men prinsessan lade

sig att sofva, och sof så hårdt, att hon inte drömde om sin

fästeman en gång.
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Arla om morgonen innan sol rann upp, öppnades dörren,

och den lilla gumman trädde äter in. Hon gick nu fram till

konunga-dottern, väckte henne, och gaf henne några skjortor;

men skjortorna voro sömmade och stickade med konst, sä att

man aldrig sett maken. Gumman sade: »ser du, sa väl som
detta har jag inte sömmat, alltse'n jag sömmade It drottningen,

när hon skulle sta hrud. Men det var längesedan i verlden.»

Med dessa ord försvann den lilla qvinnan, ty drottningen stod

just i dörren, och sporde om skjortorna voro färdiga. Konunga-

dottern jakade härtill, och räckte fram den vackra sömnaden.

Då blef drottningen så förbittrad , att det gnistrade ur ögonen

på henne. Hon sade: »ja, så tag honom då! Jag kunde väl

aldrig tänka att du var så snäll som du är.» Derr.ied gick

hon sina färde, och smällde igen dörren så det sang i låset.

Konunga-sonen och konunga-dottern skulle nu få hvar-

andra såsom drottningen hade Iofvat, och der reddes till bröl-

fopp. Men prinsessan var inte synnerligen glad åt sin bröllopps-

(la-, ty hon hugsade hvad underliga gäster der skulle komma.
Del led så tiden fram, och brölloppet stod med lust och glädje

efter gammal sedvänja; men inga gummor syntes till, huru

bruden ock månde se sig omkring. Sent omsider, när gästerna

skulle gå till bords, blef konunga-dottern varse de tre små
(| vinnorna, der de sutto i ett hörn af bröllopps-salen, vid ett

bord för sig sjelfva. l)å steg konungen upp, och sporde hvad

detta var för gäster, som han inte hade sett sett tillförene.

Den äldsta af de tre gummorna genmälte: »jag heter Storfota-

nior, och jag har så stora fötter, derföre att jag fått spinna så

mycket i min dag.» Ma så', sade konungen, 'då skall min

sonhustru aldrig spinna mer.' Han vände sig derefter till den

andra (pinnan, och sporde hvad orsaken månde vara till hennes

underliga utseende. Gumman svarade: »jag heter Storgumpa-

mor , och jag har så stor en bakdel, derföre att jag fått väfva

så mycket i min dag.» 'Ja så', sade konungon, 'då skall min

sonhustru också aldrig väfva mer.' Han vände sig derefter

till den tredje gumman, och frågade efter hennes namn. Då

reste sig Stortumma-mor, och sade att hon fått så stor en

tumme, emedan hon sömmat så mycket i sin dag. 'Ja så',

lä
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sade konungen, 'då skall min son-hustru också aldrig sömma

mer.' Och dervid blef det. Den vana konungadottern fick

prinsen, och slapp ändock att både spinna och väfva och sömma

i alla sina dagar.

När brölloppet var till ända drogo Stor-gummorna sina

iärde, och ingen såg hvart de togo vägen, likasom ingen visste

h varifrån de kommit. Men prinsen lefde lycklig och nöjd ined

sin gemål, och allt gick tyst och stilla och fridsamt, bara för

att prinsessan inte var så drifvande som den stränga drottningen.

^anmärkning.

En annan öfverlemning ifrån Upland, förtäljer sagan på föl-

jande salt:

Det var en gäng en gumma, som födde sig med spanad;

men hon spann så väl, alt aldrig någon kunde se ett grannare

garn än hennes. Det hände sig en dag, att gumman skickade

sin dotter till byn med en knippa garn. När flickan kom på

vä" mötte hon en förnäm herre, som frågade om hon sjelf

spunnit det Cna garnet. Flickan jakade härtill. Då sade herre-

mannen: »om det är sannt som du stiger, att du kan spinna så

Cnt ett garn, skall du följa mig hem till min gård och blifva min

hustru. Men om du talat osanning, skall du lida straff för din

falskhet.» Flickan följde nu med till herregården, och der reddes

lill bröllopp.

När det led emot dagen, som var utsatt för brölloppet , blef

bruden mycket sorgsen, för hon visste väl, att hon inle var så

snäll som hon tillsagt. Vid hon nu satt i sin kammare och grät,

öppnades dörren, och der kom in en lilen, liten gumma af un-

derligt utseende. Den lilla gumman sporde hvad orsaken månde

vara till hennes bittra sorg, och jungfrun omtalade allt såsom det

tilldragit sig. Da sade qvinnan: »om du vill lofva att aldrig

ljuga mer , skall jag väl hjelpa dig för denna gången.» Vid delta

tal blef flickan äter glad, och lofvade att aldrig mer fara med

flärd och falskhet. Gumman sade: »när bröl lopps-dagen kommer,

skall du duka ät mig vid ett serskildt bord. Der bredvid skall

du sätta tvänne stolar, och bordet skall ställas i förstugan, hvarest

allt folket går fram.» Flickan samtyckte gerna härtill, och så

skdjdes de ifrån hvarandia.

När nu bröllopps -dagen kom och gästabudet var redo, steg den

unga bruden upp, gick ut i förstugan, och dukade ett litet bord;

men vid bordel ställde hon tvänne stolar, såsom gumman hade
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begärt. Herremannen frågade livad allt delta månde betyda; men
bruden svarade, alt det var i fall der kom någon faltig och besökte

dem. Det led så fram på qvällen, och gästerna skulle fara him.

Då gick brudgummen ut, och såg hvarest en gammal gumma satt

i förstugan; men hon var så bred öfver bakdelen, att hon tog upp
begge stolarne , och hennes tummar voro slora som hela den

öfriga handen. Vid denna syn blcf han mycket förundrad, och
sporde huru käringen falt så sällsamt utseende. »Jo» , sade gum-
man, »låt din unga brud sitta och spinna i lika många år som
jag har spunnit, så blir hon likadan.» Nu blef brudgummen för-

skrlckt, "ili sade: »om så är, skall hon visst aldrig spinna en enda
tråd i all sin dag.»

Den unga bruden slapp sä visa prof på sin spanad, — och

sedan gick henne allting väl i händer.

12.

Slottet, som stoo pa (Sulo^stolpar.

Ifrån Westmanland.

AT denna Saga bafva vi anträffat följande utländska uppteckningar!

1. Eos \orniii»ii im-ii — Se Asbjörnsen och Moe, Norske
Folkecventy r, Del. I, ss. 180—187, »Tlerrepecr.»

2. Hof Danttkarne: — Ett brottstycke af Sagan, innehål-

lande prinsessans prof, förekommer hos Andfrskn, Eventyr for-

talte for Börn, Kjjöbenhavn 1842, 2:det Opl. i ste Heftc, ss.

42—44, »Prindscssen paa iertcn» [<ifvers. på Svenska ul i Lek kam
ra le n för år 1842, ss. 87—89, »Prinsessan på ärtan»].

3 Hus Tyskarnc: — Ett d\likt tirottsljcke meddelas hos

Grimm, Kinder- und II aus- Mar c hen, Th. II, N:o 182, ss. 433—
435, »Dic F.rf>sinprt>be.»

4. Hos Italienarn*». — A. Se Straparola, Notli piace-

roli, XI, 1. — B. Se Basile , II Penlamerone. 11,4, »Gayliuso.»
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5. Hos Fransmännen : — Se Perrailt, Contes du
Temps Passé, Paris 1697, No 5, »Le maitre Chat, ou le Chat

Botte» [öfvers. på Svenska, såsom skillings-saga, Fahlun 1786, »Ma-
ster-katten eller Katten i Slö/lar», och sedan i mångfaldiga upplagor

ifrån olika tryckerier. En ny bearbetad öfversättning förekommer i

Lekkamraten för år 1842, ss. 89—96, »Masterkatten t Stö/larna].»

Det var on gång en torpare med sin gumma som bodde

långt, långt bort i skogen. Han åtte två barn, en pojke orh

en flicka. Eljest var han mycket fattig, ty en ko och en katt

utgjorde hela hans rikedom.

Torparen och hans hustru lefde i beständigt kif med
h varandra, och man kunde vara viss derpå, att om gubben

ville ett, ville käringen alltid ett annat. Det hände sig så en

dag, att gumman hade kokat gröt till q\älls-mål. När gröten

var redo och hvar en hade erhållit sin lott, ville gubben

på sistone skrapa grytan. Men käringen satte sig ifrigt der-

emot, och mente tro på, att hon ocli ingen annan hade skrap-

rätten. De kommo nu i en häftig träta, och ingendera ville

vika för den andra. Slutet blef, att gumman fattade grytan

och gryt-slefven och sprang sina färde; men torparen grep till

vispen och sprang efter. Sedan bar det af öfver skog och

fjäll, gumman före och gubben efter; men sagan förmäler inte

hvem det var som fick- skrapa grytan.

När det lidit någon tid bortåt och föräldrarne icke hördes

af, hade barnen ingen annan råd än att gifva sig ut i verlden

och söka lyckan hvar på sitt håll. De kommo så om sams,

att skifta boet och taga hvar sin arfvedel. Men som det plä-

gar hända var arf-skiftet en mäkta svår sak, ty ingenting

fanns att dela utom en ko och en katt, och begge barnen ville

ega kon. Vid syskonen rådslogo härom som alldramest, gick

katten bort till den unga torpare-dottern, tedde sig mycket

inställsam, strök sig mot hennes knä, och jamade: »tag mig!

tag migl» Såsom nu pojken icke ville afstå kon, lät flickan

sin sak falla ocli nöjde sig med katten. Syskonen skiljdes
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derefter ifrån hvarandra. Pojken tog kon och drog åt sitt håll.

Méa Hickan ocli hennes katt vandrade stigen fram genom sko-

gi ii. och intet ar mig sagdt om deras färd, förrän de kommo
till en stor och präktig kungsgård, som lag der hortan före.

Vid de begge resenärerna nalkades intill den fagra kungs-

gården, begynte katten samtala med sin matmoder, och sade:

nom du nu vill lyda mitt nid, skall det bringa dig lycka.»

Flickan satte en stor lit till sin ledsagares klokhet, och lofvade

derföre göra efter hans begäran. Då sade katten, att hon

skulle taga af sina gamla kläder och stiga upp i ett högt träd,

men han ville gå fram till kungs-gården, och säga att der var

en konunga-dotter, som blifvit öfverfailen af stigmän och rånad

på både gods och kläder. Torpare-llickan gjorde 10m sagdt

\ar; hon klädde af sina gamla paltor och steg upp i trädet.

Derefter lopp katten sina Tärde; men tärnan bidade med stor

räddhaga, huru hans rådslag månde lyckas.

När konungen, som rådde öfver landet, fick veta att

en främmande prinsessa lidit sådan nöd och öfvervåld, gjor-

des honom stor harm, och han skickade sina tjenare att

binda henne till gäst. Den unga mön blef nu rikeligen

fur.sc-dd med kläder och hvad annat hon behöfde, och följ-

de derefter med konungens sändebud. När hon så kom till

kungs-gården, blefvo alla intagna af hennes fägring och höf-

viska skick; och konunga-soncn hyllade henne aldra v mest, så

att han icke ville lefva i verlden utan henne. Men drottnin-

gen anade "råd, och frågade hvarest den vana prinsessan hade

sin kun-:- gård. Flickan svarade som katten hade lärt henne:

»jag bor långt, långt bort härifrån, på ett slott som heter Kat-

(uihorg.»

Den gamla drottningen var ändock icke tillfreds, utan

satte sig i sinnet att utforska om den främmande jungfrun

verkligen var en konunga-dotter eller icke. I sådan akt gick

hon om aftonen till gäst-stugan , bäddade torpare-flickans säng

ined mjuka silkes-bolstrar, men lade hemligen en böna under

lakanet; oty», tänkte hon, »är det en prinsessa, lärer hon icke

undgå alt märka det.» Den unga mön ledsagades derefter

till sin sof-kaminare med stor heders-bevisning. Men katten
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märkte drottningens list, och nyrnade sin matmoder derom. När

det så led fram på morgonen, kom den gamla drottningen in,

och sporde huru hennes gäst hade sofvit om natten. Flickan

svarade som katten hade lärt henne: »äh jo, visst har jag

sofvit, ty jag var mycket trött af min vandring. Men det

kändes dock som jag haft ett stort berg under mig. Nog

sof jag bättre i min säng på Kattenborg.» Drottningen tänkte

nu att jungfrun måtte vara mycket förnämt uppfödd, men
rådslog med sig sjelf, att ännu en gång pröfva sanningen af

hennes utsago.

Andra qvällen gick drottningen åter till gäst-kammaren,

bäddade torpare-flickans säng med mjuka silkes-bolstrar, och

lade några ärter under den första bolstren; »ty», tänkte hon,

»om det verkligen är en konunga-dotter, såsom hon säger,

lärer hon icke undgå att märka det.» Den unga mön ledsa-

gades derefter till sin sof-kammare med stor heders-bevisning.

Men katten hade märkt drottningens påfund, och nyrnade sin

matmoder derom. När det så led fram på morgonen, kom
drottningen in och tillsporde sin gäst, huru hon sofvit om
natten. Flickan svarade som katten hade lärt henne: »åh

jo, visst har jag sofvit, ty jag var mycket trött; men det

kändes som jag haft stora stenar inunder mig. Nog sof jag

bättre i min säng på Rattenborg.» Den gamla drottningen

tyckte nu att jungfrun hade väl genomgått sitt prof. Men hon

ville dock icke låta sina misstankar fara, utan satte sig i sinnet

att ännu en gång söka utforska om den främmande jungfrun

var så förnäm, som hon sjelf sade.

När nu den tredje aftonen kom, gick drottningen åter till

gäst-stugan, bäddade torpare-flickans säng med mjuka silkes-

bolstrar, och lade ett halmstrå under den andra bolstern; »ty»,

tänkte hon, »om det är en konunga-dotter. lärer hon icke

undgå att märka det.» Den unga mön ledsagades derefter till

sin sof-kammare med stor heders-bevisning. Meu katten märkte

drottningens list, och varskodde sin matmoder derom. När

det så led fram på morgonen, kom drottningen in och till-

sporde sin gäst, huru hon sofvit om natten. Flickan svarade,

såsom katten hade lärt henne: »åh jo, visst har jag sof\it.
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ty jag var mycket trött; men det kändes som jag haft

ett stort träd inunder mit:. Nog passade man mig bättre,

när jag 15g i min säng på Kattenborg.» Drottningen kunde nu

väl märka, att hon på det sättet aldrig skulle utleta sa»-

ringen, och beslöt derföre vaca på sin vakt, huru den främ-

mande jungfrun betedde sig i allting annat.

Dagen derefter skickade drottningen till sin gäst en fager

kjortel, som var stickad med silke och hade ett långt, långt

släp, såsom det brukas af förnäma qvinnor. Torpare-flickan

tackade för den goda gåfvan, och tänkte intet vidare derom;

men katten var tillstädes, och nyrnade sin matmoder, att

den gamla drottningen å nyo ville försöka henne. När det

så lidit en stund, frågade drottningen om icke prinsessan

ville följa henne på en lust-vandring. Torpare-flickan sam-

tyckte till denna begäran, och de gingo å stad. Vid de nu

kommo ut i trädgården voro hof-tämorna mycket rädda att

smutsa sina kjortel-fållar, ty det hade regnat om natten; men
den främmande jungfrun vandrade sin väg, utan att bry sig

om att hennes långa klädning släpade på marken. Då sade

drottningen: »kära prinsessa! akten eder kjortel.» Torpare-

dottern svarade stolt: »åh, här måtte väl finnas flera klädnin-

gar än just denna. Mycket bättre hade jag, när jag var i mitt

slott på Kattenborg.» Nu kunde den gamla drottningen icke

tänka annat än jungfrun var van att bära silkesömmade

kläder, och dömde häraf, att hon måtte vara en konungs

dotter. Drottningen lade derföre intet vidare hinder emot sin

sons frieri, och torpare-dottern gaf omsider äf\en sitt ja och

samtycke.

Det hände sig en gång, att prinsen och hans käresta sutto

och talades vid. Då titlade jungfrun genom vindögat, och fick

se hvarest hennes föräldrar kommo löpande utur skogen,

käringen före med grytan och gubben efter med slefven. Då
kunde flickan icke hålla sig, utan brast i ett högt löje. Prin-

sen sporde hvi hon log så hjertligt, ocli jungfrun svarade

som katten hade lärt henne: »jo, jag kan icke annat än le,

när jag tänker att edert slott står på sten-stolpar, men mitt

slott står på guld-stolpar.)) När prinsen hörde detta blef han
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mycket förundrad, och. sade: »alltid står din håg till det sköna

Kattenborg, och läror du der halva allting båttre och rikare än

här hos oss. Vi vilja fara bort och se din fagra kungs-gård,

vore ock vägen aldrig så lång.» Vid detta tal blef torpare-

dottern så till mods, att hon kunnat sjunka ned i jorden; ty

hon visste val att hon icke hade någon gård, mycket mindre

något slott. Men saken stod inte att hjelpa; hon lät derföre

icke märka sig, utan sade, att hon ville eftersinna på h vilken

dag de bäst kunde ställa sin resa.

När nu jungfrun kom för sig sjelf, gaf hon fritt lopp åt

sin bedröfvelse, och grät bitterligen; ty hon tänkte på all den

skymf som skulle drabba henne, att hon farit med flärd och

falskhet. Vid hon så satt och grät kom den visa katten in,

strök sig mot hennes knä, och sporde hvi hon var så sorg-

modig. Torpare-dottern svarade: »jag må väl vara sorgsen.

Konunga-sonen har sagt att vi skola fara till Kattenborg, och

nu lärer jag dyrt få umgälla att jag lydt dina råd.» Men katten

bad henne vara vid godt mod, han ville så laga, att allt lykta-

des bättre än hon kunde tänka. Tillika undervisade han sin

matmoder, att de borde gifva sig å stad ju förr desto hellre.

Emedan jungfrun nu sett så många prof på kattens klokhet,

samtyckte hon till hans bogäran; men denna gången var det

med tungt sinne, ty hon kunde icke annat tro än att deras

färd skulle få en slät utgång.

Tidigt om morgonen lät konunga-sonen tillrusta karmar
och köresvenner, och allt annat som tarfvades för den långa

resan till Kattenborg. Dercfter satte sig taget i rörelse. Prinsen

och hans fästemö åkte främst i en förgyllande karm, många
riddare och svenncr ledsagade dem, och katten sprang förut

att visa vägen, såsom han sjelf begärt. När de sa hade

färdats en stund, fick katten se hvarest några vallare gingo

i marken och vaktade en stor llock af de aldra fagraste get-

ter. Då gick han fram till vallare-männen, helsade höfviskt,

och sade: »god dag, vallaret när konunga-sonen far förbi och

frågar hvem som rår om de sköna getterna, skolen J svara

att de höra till den unga prinsessan på Kattenborg, som åker

vid prinsens sida. Om J det gören, skolen J blifva väl lönta,
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men gören J det icke, vill jag rifva eder sönder och sam-

man.» När berdarne hörde sådant, blcfvo de mycket häpna,

ocfa lofvade göra efter kattens begäran. Han lopp derefter

sina färde. Men när det lidit en stund, kom konunga-sonen

farande rågen (ram ined allt sitt följe. Vid han nu fick se de

tackri getterna B >m betade i marken, höll lian med sin karm,

och tillsnörde rallare-männen, hvem det var som rådde om
den sköna hjorden. Cicta-herdarne svarade som katten hade

lärt dem: ngetterna höra till dm nnga prinsessan på Katten-

5, som åker rid eder sida.» Nu blef konunga-sonen mycket

förundrad, och tänkte att hans fästmö månde vara en håld

prinsessa; men torpare-fliekan vardt glad i hugen, och tyckte

att hon icke varit den som tappade på bytet, när hon skiftade

arf med sin broder.

De färdades nu vägen fram, och katten lopp förut som
han var van. När de så hade farit en stund, kommo de till

en hop folk, som bergade bo på en fager äng. Då gick katten

fram, helsade höf\iskt, och sade: »god dag, godt folk! När

konunga-sonen lar förbi och spörjer hvem som rår om den

sköna ingen, -kolen J svara, att den tillhör prinsessan på

Kattenborg, som åker vid prinsens sida. Om J det gören,

skolen J blifra v äl lönta; men om J icke gören som jag sagt,

skall jag rifva eder i mång tusende flingor.» När, männen

hörde sådant, blcfvo de mycket häpna, och lofvade säga som

katten hade begärt. Derefter lopp han sina färde. Men när

det lidit en stund, kom konunga-sonen farande vägen fram

med -ill följe. Vid han nu fick se de bördiga ängarne och

det myckna folket, lin han hålla med sin karm, och sporde

hvem det \ar som rådde öfrer landet. Männen svarade som

katten hade lärt dem: oängen tillhör den unga prinsessan på

Kattenborg, .som Sker rid eder sida.» Nu blef konunga-sonen

ännu mera förundrad, och tänkte att hans brud månde vara

öfvermåttan rik, som rådde öfver så fagra slätter-ängar.

De färdades du framåt, och katten lopp i förväg, som

hans sed var. När de så hade farit en stund, kommo de till

ett mäkta storl åkerialt; men på åkern bvimlade ;>f män ocfa

qvinnor, som höllo på att skära säd. Då 'ji<k kallen fram
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till skörde-folket, helsade och sade: »god dag, mina vänner!

lycka till gcdt arbete. Om en stund kommer konunga-sonen

farande här förbi, och frågar hvem som rår om de stora sädes-

fälten. Då skolen J svara, att de tillhöra prinsessan på Kat-

tenborg, som åker vid prinsens sida. Om J det sägen skolen

J blifva väl lönta; men om J gören emot mitt ord, vill jag

rifva eder så små, som löf ligga på mark om höstetid.»

När skördemännen hörde sådant, blefvo de mycket häpna, och

lofvade säga som katten hade begärt. Derefter lopp han sina

färde. Men efter . någon stund kom konunga-sonen farande

vägen fram ^ med sitt följe. Vid han nu såg de stora Fälten,

höll han stilla med sin karm, och sporde hvem det var som

rådde öfver de sköna åkerianden. ^Skörde-männen svarade

som katten hade lärt dem: »sädes-fälten tillhöra den unga

prinsessan på Kattenborg, som åker vid eder sida.» Nu blef

konunga-sonen öfvermåttan glad; men torpare-dottern visste

icke rätt, hvad hon skulle tänka om allt som vederfarits dem

på resan.

Det var nu serla om aftonen, och prinsen stadnade

med sitt följe för att rasta öfver natten. Men katten rastade

inte, utan lopp ideligen fram, intill dess han sågen fager borg,

som var uppbygd med torn och tinnar, och stod uppå gyllene

stolpar. Den präktiga borgen tillhörde en grym jätte, som

rådde öfver hela ängden; men jätten var inte hemma. Katten

gick så in genom borga-dörren, och förbytte sig till en stor

limpa. Derefter satte han sig i nyckelhålet, och bidade att

jätten skulle komma hem igen.

Arla om morgonen innan dagen grydde, kom den stygge

jätten lunkande utur skogen, men han var så stor och tung,

att hela jorden rystades under honom, när han gick. Vid han"

nu kom till borga-dörren, kunde han icke öppna, för den stora

limpan som satt i nyckelhålet. Då blef han mäkta vred, och

ropade: »läs uppl läs upp!» Katten genmälte: 'vänta bara en

liten, liten stund, medan jag förtäljer mina äfventyr:

Först bakade de mig, så de kunde baka ihjel mig' —
»Läs uppl Läs upp!» skrek jätten åter; men katten sva-
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rade som förut: 'vänta bara en liten, liten stund, medan jag

förtäljer mina ifventyr:

Först bakade de mig, så de kunde baka ibjel min;

sä mjölade de mig, så de kunde mjöla ihjel mig' —
»Läs upp! Läs upp!» skriade jätten förbittrad; men katten

fortsatte ånyo: 'vänta bara en liten stund, medan jag får för-

tälja mina äfventvr:

Först bakade de mig, så de kunde baka ibjel mig;

så mjölade de mig, så de kunde mjöla ibjel mig;

så piggade de mig, så de kunde pigga ihjel mig' —
No blef jätten förgrymmad, och skrek så att hela borgen

skakades: »läs upp! läs upp!» men katten lät sig intet bekomma,

utan svarade som förut: 'vänta bara en liten stund, medan jag

får förtälja mina äfventyr:

Först bakade de mig, så de kunde baka ihjel mig;

så mjölade de mig, så de kunde mjöla ihjel mig;

så piggade de mig, så de kunde pigga ihjel mig;

så gräddade de mig, så de kunde grädda ihjel mig' —
Då blef jätten ängslig, och bad så vackert, så vackert:

»läs upp! läs upp!» men det halp inte; limpan satt q var i

nyckelhålet som tillförene. I detsamma ropade katten: »Se

bara sådan fager jungfru rider upp på himmelen!» Vid nu

trollet vände sig om, rann solen upp Öfver skogen. Men när

jätten fick se solen, föll han baklänges och sprack, och fick

så sin bane.

Limpan förbyttes nu åter till en katt, och han skyn-

dade att ställa allt i ordning för sina gäster. När det så lidit

någon stund, kom konunga-sonen farandes med sin unga brud

och allt deras följe. Katten var till mötes; och bad dem vara

välkomna till Kattenborg. De blefvo nu undfägnade på det

aldra yppersta, och der fattades hvarken mat eller dryck eller

annan kostelig välplägnad. Men det fagra slottet var uppfyldt

med guld, silfver och allehanda dyrgripar, så ingen man har

sett dess like hvarken förr eller sedan.

Knrt derefter stod prinsens bröUopp med den fagra, unna

mön, och alla, som sågo hennes rikedom, tyckte att hon

haft fullgodt skäl när hon sade: »annorlunda hade jag i mitt
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slott på Kattenborg.» Konunga-sonen och torpare-dottern lefde

nu lyckliga i många, mänga år; men icke liar jag hört huru

det gick med katten, fastän man väl kan gissa att han ej

led någon nöd. Och så var jag inte med längre.

i fiim ii% i m~nj nr i

1. En öfverlemning ifrån Upland förtäljer, att när jätten

kom hem om natten och fann borg-porten stängd, ropade han:

»Det susar och brusar i mitt slott;

Släpp mig in!»

Katten svarade: 'icke får du komma in, förr un du vet huru
mycket ondt jag har lidit.

Först malde de mig,

se'n sådde de mig' —
Jätten ropade åter: »Det susar och brusar i mitt slott;

Släpp mig in!»

Men katten genmälte som förut: 'icke får du slippa io,

förrän du vet livad ondt jag har lidit.

Först malde de mig,

se'n sådde de mig,

så växte jag upp

,

så skuro de af mig,

så tröska' de mig,

så baka' de bröd af mig,

och så åto de upp mig.'

Vid DU jätten skulle titta om limpan verkligen blifvit upp-
äten, rusade katten fram på linnarne af borg-muren, och röt till

så grymt, att jätten af läddliäga föll baklänges och sprack.

2. En annan uppteckning ifrån Uprand låter torpare-

dottern ledsagas af en hund, icke af en kalt. När hon kommer
till kungs-gården vill drottningen pröfva henne, och lägger första

natten ett äpple, andra natten en nöt, och tredje natten en ärta

under silkcs-bolstcrn. Men Qickan genomgår de tre profven, och

blir slutligen gift med kouunga -onen.

5. En öfverlemning ifrån Westergötland skiljer sig vid

slutet ifrån de föregående uppteckningarne. Berättelsen l\dcr som
följer:

Det var en gäng ett fattigt torparc-folk , som inte egde nå-

gonting i hela verldcn utom en ko och en hund. De lefde såle-
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des i stort armod, och som det plägar binda, när nöden gick

in , gick älven kärleken ut.

En dag yppades etl häftigt kif mellan bosets bjon; ty kärin-

gen både kokat gröt, men gubben ville halva välling. När de sä

hade tvistat en stund orli inte kunde förlikas, fattade gumman
gröt-grytan och lopp ät skogen; men gubben var inte sen, utan

•prång efter sä fort han orkade. Torparen ocb lians hustru Inpo

nu af alla krafter öfver hade berg och backar, oeli kommo aldrig

mer igen, si att barnen till sluts inte visste sig annan råd, än att

öfvergifva hemmet o» h söka lyckan livar de bäst förmådde*

När de nu skulle skifta sitt arf, tog pojken kon. ty han var

äld-,1: men lin kan måste nöja sig med hunden. Derelter drogo

syskonen åt hvar sin led. Men hunden het 1'n'ssc , och var

mycket klok, så att han hade vett framför alla andra hundar.

Dertill var han trogen emot sin matmoder och hyllade sig till

henne både i last och nöd, så att hon väl kunde märka, att hon

inte lått den sämsta arfve-delen på sin lott.

Elter någon lid kom torpare-doltcrn och hennes hund till

en stor skog: icke långt derifrån var en präktig kungs-gård. I» i

sade Prisse, alt hans matmoder skulle taga af sig sina gamla klä-

der ocb Bliga upp i ett högt träd, som växte dcrinvid. Torpare-

fliekan gjorde som hunden hade sagt. Bäst hon nu satt i trä-

det kom konungen dragande förbi med sina hökar och hundar;

ty han var ute på jagt. .Nar han fick se den fagra flickan, blef

han förundrad, och sporde hvem hon var. Tärnan svarade såsom

hunden lärt henne, alt hon var en konunga-dotler , som blif-

vit öfverfallen af röfvare och rånad på bkde gods och kläder.

Då blef konungen mycket intagen af hennes skönhet, och förde

benae till kungs-gärden, hvarest hon undficks med stor ära och

heders-bevisning.

Den gamla drottningen, som var konungens moder, satte sig

nu i sim;' l alt pröfva om den främmande jungfrun verkligen var

en konunga-dolter eller ieke. Till den ändan lade hon första

natten några småstenar under lakanet i loi-pare-fliekans säng, och

mente att denna väl skulle märka det, om hon eljest hade bhfvit

kmt uppfostrad. .När sä morgonen kom, gick drottningen in

till sin gäst, ocb spoide, huru hon hade >ol\il mil nallen. Flickan

svarade som hunden hade lärt henne, alt hon känt liksom härda

berg inunder sig. Andra natten lade drottningen några ärter un-

der lakanet
j

men det aflopp p*å samma sätt. Likaledes ock den

tredje natten , <lå drottningen Jagt några gryn under bolstren.

Hon kunde nu ieke länka annat, än att lärnan verkligen \ar en

Lominga-doltcr , och undfick henne derföre så \äl som del höides

en förnäm jongfl u.
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En dag sutto konungen och torpare -dottern och samtalade

med hvarandra. Vid nu tärnan såg sig ut genom vindögat, fick

hon se hvarest hennes föräldrar kommo löpande ur skogen , kärin-

gen före och gubben efter; men gumman höll ännu fast grytan.

Då kunde flickan icke hejda sig, utan log. Konungen spoide

efter orsaken till hennes löje, och jungfrun svarade såsom
hunden lärt henne: »jag kan icke annat än le, när jag tänker

att eder borg är bygd uppå sten , men mitt slott står uppå
guld-stolpar.» Häröfver undrade konungen på det aldra högsta,

och sade att de skulle fara till hennes slott, så snart lägligt till-

fälle yppade sig.

Någon tid derefter lagade sig konungen i ordning, att följa

lorpare-dottern hem till hennes borg. De drogo så å stad med
mycken fager utrustning; men hunden Pris-e lopp förut att visa

vägen. När de nu farit en stund, kom hunden fram till några

svenner, som vaktade en hop svarta häftar invid vägen. Han
sporde: »hvem rår om de sköna hästarne, som J vakten?» Sven-

nerna genmälte: 'de höra till jätten.' Då sade hunden: »om en

stund kommer konungen farandes här fram. Då skolen J säga
,

att hästarne höra till den unga prinsessan, som åker vid hans

sida. Om J det icke gören , vill jag rifva eder så små som kol.»

Svennerna lofvade säga som hunden hade sagt, och Prisse lopp

fram, intill dess han kom till några män, som vallade oxar på en

grön väg. Här aflopp allt på samma sätt. Likaledes ock med
några herdar, sura vaktade getter i skogen. När så konungen for

förbi, och hörde, att all denna herrlighet tillhörde den unga

prinsessan, hlef han mycket förundrad, och tänkte att hon väl

måtte vara den yppersta konungs dotter.

Fram emot aftonen kom hunden till ett slott, som stod på
gull-stolpar, och var långt fagrare än någon man rätteligen kan

fatta. Han gick så in, och sporde hvem som rådde öfver det

sköna slottet. Folket svarade att det hörde till jätten. Då sade

hunden: »om en stund kommer konungen farandes här fram. Då
skolen J säga, att slottet tillhör den unga prinsessan, som åker

vid hans sida. Om J det icke gören, vill jag hacka eder små
som mjöl.» När tjenarena förnummo sådant, räddes de för sina

lif, och lofvade hörsamma hundens befallning. Konungen och hans

följe blefvo nu emoltagna på det aldra präktigaste, och undfägnades

med kostelig mat och dryck. Men Prisse höll sig utanföre vid

horg-porten, och aktade uppå att jätten skulle komma hem igen.

När det led emot morgonen och alla lågo i sin sömn, vände

jätten hem ulur skogen, och klappade på borg-porten. Men hun-

den hade förvandlat sig till en bulla, och satt i nyckel-hålet, så

ingen kunde slippa in. Då ropade jätten: »låt upp, och släpp
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mig in!o 'Nej,' svarade hunden, 'du kominer icke in, förr än

du hört huru jag hlcf till en bulla.

Först kasta' de mig i en graf,

så växte jag upp som ett strå' —
»Låt upp, och släpp mig in!» ropade jätten åter; men hun-

den lät inte bekomma sig, utan upprepade sin saga: 'du måste

höra huru jag blef till en bulla.

Först kasta' de mig i en graf,

så växte jag upp som ett strå,

så blef jag till ett ax,

så skuro de mig —
Nu blef jätten öfvermåttan vred, och skrek: »låt upp, och

släpp mig in!)/ men hunden fortsatte som förut:

'Först kasta' de mig i en graf,

så växte jag upp som ett strå

,

så blef jag till ett ax,

så skuro de mig,

så tröska' de mig,

så malde de mig

,

så baka' de mig,

så nagga' de mig,

så grädda' de mig i ugnen' —
Men i detsamma rann solen upp och sken på borgen. Hun-

den tillade: 'vänd dig om, skall du få se så fager en junglru,

som kröner dig med en guld-krona.' Vid nu jätten vände sig

om och fick se solen, föll han till jorden och sprack, och så var

det slut med honom.
Sedan jätten var död, gick hunden till sin matmoder, och

förde henne i ett litet rum , hvarest en flaska och ett svärd hängde

uppå väggen. Han sade: »nu beder jag dig om en ting, för all

den trogna tjenst jag visat dig. Du skall taga detta svärd, och

afhugga milt hufvud. Derefler skall du tvätta såret med vatten

ur denna flaska; du lår då veta något som du inte vet förut.»

Såsom nu lorparc-dottern hade hunden mycket kår, ville hon nö-

digt efterkomma hans begäran, utan undskvllade sig i det aldra-

längsla. Men Prisse var enträgen, och så kunde hon icke vägra,

utan afhögg hans hufvud cch tvättade såret med vatten ur fla-

skan. Men i samma stund skiftade hunden sin hamn, och der

stod inför henne en fager unger prins, långt fagrare än andra

konunga-söner. Och den båldc ungersvennen slöt jungfrun i sin

famn, och fäste henne med röda ringar, att hon skulle blifva hans

drottning.
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När nu den första glädjen v r öfver, omtalade konungasonen

för livad sak skull han blifvit förtrollad och fått löpa såsom hund.

Han sade: »min fader var en mäktig konung, som rådde öfver

länderna vidt omkring. En gång ville han bygga ett stort hus,

och lät så hemla hörn-stenen ifrån Berget, hvarest jätten bodde.

Då blef jätten vred, dräpte min fader, och bytte mig till en hund,

att jag icke skulle återfå min rätta skepnad, förrän en skär jungfru

utgöt mitt filod.» Vid detta tal blef torpare-doltern öfvermåttan

glad, ty hon hade prinsen kär af hela sitt hjerta.

Det reddes så till bröllopp, och den främmande konungen

dansade första dansen med bruden. När brölloppet hade stått i

många dagar, vände konungen hem till sitt land igen. Men prin-

sen och hans gemål lefde både länge och väl i det fagra slottet,

som stod på guld-.stolpar.

4. En uppteckning ifrån Södermanland förmäler, att lor-

paren hade trenne barn, två pojkar och en flicka. >~är föräldrarne

voro döda, hade barnen intet att dela, utom en gryta, en kiäkla

och en hund. Bröderna kommo nu i tvist med hvarandra, och

slutet blef, att den äldste lopp åt skogen med grytan, och den

yngre sprang efter med kräklan. Men systern tog hunden ulan

lott och byte, och kom till kungsgården, hvarest hon gaf sig ut

att vara en främmande prinsessa.

En dag, när torpare-dotteru stod vid slotts-fönstret, fick hon

se hvarest hennes bröder kommo löpande förbi, den äldste förut,

med grytan, och den yngre efteråt, med kräklan. Då log Qickan

högt. Konunga-sonen frågade hvariöre hon log, och junglrun sva-

rade: »jag må väl le, när jag tänker dcrpå, att edert slott Mur

uppå sten-stolpar, men mitt slott står uppä silfvcr-stolpar.» Ko-

nunga-sonen fick nu en stor lust att se den fagra borgen som

stod på silfver-stolpar, och gal sig på väg med den unga mön och

mycket annat följe. Men hunden sprang förut, och skäukte guld-

skäror och andra gåfvor åt männen som de mötte, att dessa skulle

sä»a, det allt landet tillhörde den unga prinsessan, som åkte vid

konungens sida. —
Sedan jätten var död, bad hunden att hans matmoder skulle

afhugga hans fötter, och doppa honom sjelf uti sjön. Då rann

der upp en fager konunga-son. hvilkcn tog i besittning sitt lädernc-

arf, som jätten hade röfvat. Dereflcr gifte prinsen sig med tor-

pare-dottern, och de lefde lyckliga i alla dagar.

5. En öfvcrlemning ifrån S. Småland förtäljer, att det

var ett bonde-folk, som var så fattigt, att de måste gifva sig ut i

vcrlden och söka lyckan hvar på sitt håll. När de nu skulle dela
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sin egendom, fanns intet att skifta, utom en gryta och en gryt-

slef, en ko och en katt. Gubben ocb gamman kommo så i strid

ined hvarandra, hvem som skulle ega grytan, och det l\kt;ides inte

bittre, än att käringen tog grytan och lopp åt skogen; men gub-

ben fattade slefven och sprang efter. Ingen af dem kom någonsin

hem igen.

Pojken och Hickan råkade likaledes i tvist med hvarandra,

tv begge ville halva kon. Då gick katten fram till den angå tär-

nan, och sade: »tag mig! tag mig! jag vill hjelpa dig.» Flickan lät

så nöja sig med katten, och de gingo samman till kungs-bården,

hvarest flickan begärde tjenst. Drottningen sporde hvad slöjd hon

kunde. Tärnan svarade, som katten lärt henne: »jag kan aftnarna

silke.» Hon sattes nu att sticka ett täcke. Då sade kallen: »tag

ett hår af min svans, och nyttja som nål.» Flickan gjorde så,

och sömmadc ett täcke, hvars make ingen har skådat.

En dag fick tärnan se hvarest hennes föräldrar kommo löpande

utur skogen
,
gumman före och gubben efter. Da log hon. Ko-

nungen sporde hvi hon log så. Jungfrun svarade, som katten hade

lärt henne: »jo, jag tänker derpå, alt eder gård står uppå träd-

stolpar, men min gård står uppå guld-stolpar.» Konungen satle

sig nu i sinnet att fara till gården, som han hört omtalas, och

de gåfvo- sig på resan.

de kommo fram, var ingen hemma, utom jättens hustru.

Katten gick så in, helsade jätle-qvinnan, och sade att hon skulle

laga till ett stort gille, t\ jätten hade bjudit många gäster. Kä-
ringen gjorde som katten hade sagt, och de hjelptes åt att till-

reda maten. De skulle nu stycka en nyslagtad oxe, och katten

höll medan käringen högg; men det gick inte bra. Då sade

katten: »mor! låten mig hugga, så kunnen J hålla. »Jälle-

q\ innan gjorde så. Men när katten fick yxan, högg han käringen i

skallen, så att hon biel död. Dcreftcr läste han igen borg-porten,

och lockade jätten att se uppå solen, så äfven han fick sin banc.

Sedan jätte-folket var utödt, fick katten sin rätta skepnad igen,

och blcf till en lager prins, som rådde öfVer den >h< iiia borgen.

11.m lät sl tillreda ett präktigt gästabud för konungen och hans

Bnga gemål, samt undfägnade dem på det aldra bästa i många
dagar.

6. En annan öfverlcmning, ifrån Fpland, låter torpare-

doltern likaledes gå fram till kungs-gården och söka tjenst, änder
fbregifvande att hon var en prinsessa. För att pröfva henne, lade

drottningen törsta natten ärter, andra natten gryn, och trc<l|e nat-

ten knappnåls-harvaden änder bolstret; men katten varskodde sin

matmoder, och hon genomgick profven med lycka. Derefter saltei
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hon att sömma, och katten gaf henne ett bår af sin svans, i stället for

nål, så hon sydde bättre än alla de små tärnorna vid hofvet.

Sedan katten lockat jätten att se uppå solen, och sålunda

vunnit det fagra slottet, bad han torpare-dottern, att hon skulle

afhugga hans hufvud. Flicken gjorde så, och katten blef till en

fager prins, som gifte sig med den unga tärnan, och gjorde henne

till sin drottning.

7. I en uppteckning från Sydvestra Finland, förtäljes

huru torpare-dottern kom till kungsgården och pröfvades af drott-

ningen, som första natten lade ärter, andra natten strump.stickor,

och tredje nallen en blår-totte under hennes bolster. — För öfrigt

finnes ingen väsendtlig afvikelse, ulom i sjclfva upplösningen, som

berättas sålunda :

Sedan jätten spruckit och fått sin bane, förde katten sin

matmoder till -ett ställe, hvarest lågo stora högar af mennisko-

ben. Der gaf han jungfrun en Ha, som blifvit doppad i mjölk

och bestruken med lingon och deg, samt bad henne att hon skulle

afhugga hans hufvud. Torpare-llickan gjorde så. Genast blef

katlen till en fager prins med guld-krona på hufvudcl; men

benranglen fingo lif, och vordo till en otalig skara hofmän, rid-

dare och svenner. Sålunda upphäfdes förtrollningen , och den

unge prinsen firade sitt bröllopp med den sköna jungfrun.

8. En i nyare smak affaltad öfverlcmning, ifrån S. Småland,

låter sagans hufvudperson vara en mjölnarc-dotter. Hon 1<<'

nf sin hund till kungs-gården, och blir dcrslädes förmäld med den

unge prinsen. Men hunden är ingen annan än konungens egen

dotter, som blifvit förtrollad, och nu söker skaffa sina föräldrar en

crsätlning för deras förlust. Sedan mjölnare-dottern är lyck-

ligen gift, beder hunden sin matmoder, att hon skall döda honom,

och gömma det hvartill han förvandlas, ty så skulle hon alltid

veta huru hon borde ställa sig. Prinsessan gjorde efler hundens

begäran, och strypte honom med en guld-kedja. Då förbyttes

lian till en liten guld-penning, som hängde på kedjan. Prin-

sessan bar nu guld-penningen om halsen både arla och serla ,
och

när hon var i någon tvekan, behöfde hon blott se deruppå, så

visste hon genast huru hon borde uppföra sig, för att icke röja

sin ringa härkomst.
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13.

De &vc JEjnndarne.

Ifrån WestergCtland.

Den enda utländska öTverlcmning af denna Saga, som hi(ti'!s är oss

bekant, förekommer hos Kngelsinnnnen. — Uti Englanu förtäljes

nog allmänt en gammal, ännu otryckt folk-berättelse, med namnet
»Jack the Giant-Ki/lcr» , hvilken bestämdt skiljer sig ifrån den (sid. i)

omtalade tryckta Sagan. Nämnda folkbeiättelse öfverensstämmer, i sina

bufvud-drag, med den förtäljning vi här meddela.

Det var en gång en konung, som for bort och fåste sig

en fager drottning. När de varit gifta någon tid, föll drott-

ningen i barnsång och födde en dotter. Då blef stor glädje

öfver både stad och land, ty alla unnade konungen godt, för

hans mildhet och rättvisa skull. Men när barnet var födt,

trädde der in en gammal gumma; hon hade ett sällsamt utse-

ende, och ingen visste hvadan hon kom eller hvart hon gick.

Den gamla qvinnan spådde om konunga-barnet, och sade att

det icke skulle få komma under bar himmel, förrän det hade

f\llt femton vintrar, eljest vore fara värdt att det blefve bort-

röfvadt af berga-trollen. När konungen förnam detta, gömde
han qvinnans ord i sitt sinne, och tillsatte väktare, som skulle

akta den unga prinsessan, att hon icke kom under bar himmel.

Någon tid derefter var drottningen åter hafvande, och födde

en dotter. Då blef ny glädje öfver hela riket; men den

gamla spå-qvinnan infann sig som förut, och varnade konungen

att icke låta prinsessan komma under bar himmel, innan hon

fjllt lemton vintrar. Det led så åter någon tid, och drottnin-
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gen födde sin tredje dotter. Men den gamla gumman kom
e resan, och spådde konunga-dottcrn såsom hon spätt

hennes systrar. Då blef konungen illa till mods, ty han äl-

skade sina barn öfver allt annat i verlden. Han gaf der

sträng befallning, att de tre prinsessorna alltid skulle hållas

under tak, samt aktade noga uppå, det ingen skulle fördrista

sig att bry ta mot hans vilja härutinnan.

Tid stod så om en rund tid, och konunga-barnen växte

upp till de fagraste mör, som någon visste omtala nära eller

fjerran. Då brast der ut örlig. i landet, så att konungen deras

fader for bort. En dag, medan han var i härnad, sutto d>

prinsessorna vid vind-ögat, och sågo sig ut, huru solen sken på

de små blomstren i örta-gården. De kände nu en stark åliå

att leka med de fa^ra blommorna, och bådo sina väktare om

orlof, att en liten stund få vandra omkring i trädgården. Yäk-

tarcna viile icke samtycka härtill, ty de räddes för konungens

vrede; men konum-a-döttrarne bådo så innerligen vackert, att

männen icke kunde stå ein >t, utan läto dem få sin vilja

fram. Prinsessorna voro nu mycket glada, och gingo så ut i

trädgården. Men deras vandring blef icke lång, ty de hade

knappast kommit under bar himmel, förrän der plötsligt

sänkte si_' en sky, som förde dem bort, och alla försök att

finna dem igen voro fåfänga, ehuru man letade i alla väder-

streck.

1>> t blef nu stor sorg och jämmer öfver hela riket, och

man kan väl tänka att konungen icke heller vardt mycket

glad, när han kom hem, och sporde huru allt hade timat.

. såsom ordstäfvet lyder: - rl gernlng bar ingen åter-

vändo»; han måste derfore låta det vara som del var. Då. nu

ingen nnnan råd stod till finnandes, lät konungen utgå ett bud

i allt sitt rike, att den som kunde frälsa hans trenne

döttrar ur berga-trollens våld, skulle få en af rJfln till gemål,

och med henne balf\a konungadomeL När detta blef Bpordt

öfver länderna, dr »venner ut, med hästar Och

följe, att leta efter de tre prinsessorna. — "Nid konungens

hof voro tvänne Främmande prinsar, lnilka likaledes foro bort,

att fresta om lyckan > ille slå dem bi. De rustade 6ig pl «l«'t
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aldrabasta med bryojor och kosteliga vapen, och ordade stort,

att de icke s>kiill«- komma tillhaka, utaa att haf\a Ivckats i sitt

Vi lita du konunga-söncrna fara omkring och s«"»ka så

länge, och \"ända oss åt ett annat håll. 1)3 är att förtälja,

huru S'>m det bodde en fattig enka långt, långt in i den vilda

skogen. H 'ii åtte en enda son, som hade till dagelig id att gå

vall med sin m I
i > galtar. Medan pojken så vankade om-

_ uti marken, skar han sig en pipa, och hade sin lust att

leka derpå; men han spelade så fagert, att hvem som hörde

det, blef förnöjd ända in i själen. Eljest var pojken storvext och

stark, samt frihugsen, så att han icke gcrna räddes för nå-

gonting.

Det hände sig en gång, att vallpojken satt i b1

lekte på sin pipa, me'n hans trenne galtar gingo och rotade

under gran-rötterna. Då knui der gåendes en gammal, gam-

mal man, med ett skägs gom var hade \idt och sidt, så att

det räckte långt nedom halte-staden. Gubben hade med si
f_r en

hund, som var mycket Btor och stark. Aid nu pojken fick se

d«-n stora bunden, tänkte han för sig sjelf: > godt den som hade

slik en hund till sällskap här i ödemarken, då vore det ingen

nöd!» När gubben märkte sådant, t>'_' han till orda: ^förden-

skull är jag kommen hit, att jag vill byta min hund emot någon

af dina galtar.» Pojken var genast redo, och gick in på han-

deln; han fick så den stora hunden, och gaf sin grå galt i stället.

Derefter gick gubben sina färde. Men vid afskcdet sade han:

»väl tänker jag att du blir nöjd med vår köpslagan, för det är

inte med denna b m med andra hundar. Han 1.

Häll, och livad helst du ber honom hålla, det håller han,

vore det än det grymmaste trolLn Si samtaladt skiljdes de

åt, i n tyckte att lyckan den gången icke varit honom

emot.

Sidan det hlifvit afton, lockade pojken sin hund, och dref

galtarne hem ur skogen. .När nu den gamla gumman fick

att I n hade bytt bort den grå galten för en hund,

blef hon öfvermåttan vred, och öfverföll pojken med hugs

slag. Vallgossen bad heone gifva lig tillfreds; men det balp
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inte, utan ju längre det led, dess mera ökades gummans
vrede. När så ingenting annat, stod att råda, ropade pojken

sin hund, och sade: »håll!» Genast lopp hunden fram, fattade

den gamla qvinnan, och höll henne fast, att hon icke för-

mådde röra sig; men han gjorde henne för öfrigt ingen skada.

Käringen måste nu lofva sin son att låta sig nöja med hvad

som skett, och de blefvo så åter förlikta med hvarandra. Men

gumman tyckte att hon lidit en stor skada, när hon mistade

den feta galten.

Andra dagen gick pojken åt skogen, med sin hund ocli

sina begge galtar. När han kom fram, satte han sig ned, och

lekte på sin pipa som hans sed var, och hunden dansade

dervid så konstigt, att det var stor under att se uppå. Bäst han

nu satt, kom det gamla grå-skägget åter gåendes utur skogen,

och hade med sig en annan hund, som icke var mindre än den

förra. Vid pojken fick se det vackra djuret, tänkte han för

sig sjelf: »godt, den som hade den hunden med till sällskap

här i ödemarken, då vore det ingen nöd!» När gubben märkte

sådant, tog han till orda: »fördenskull har jag kommit hit, att

jag vill byta min hund emot en af dina galtar.» Pojken besin-

nade sig icke länge, utan gick in på handeln; han fick så den

stora hunden, och gaf sin galt i stället. Derefter gick grå-

skägget sina färde. Men vid afskedet sade han: »väl tänker

jag att du blir nöjd med vår köpslagan, för det är inte med

denna hunden som med andra hundar. Han heter Slit, och

hvad helst du ber honom slita, det rifver han i stycken, vore

det ock det grymmaste troll.» Så samtaladt skiljdes de åt.

Men pojken var glad i hugen, och tyckte att han gjort ett godt

byte, ehuru han väl visste att hans gamla mor icke skulle

bli nöjd med handeln.

När det nu led mot q vallen, och pojken kom hem, blef

gumman icke mindre vred än dagen förut. Denna gången

dristade hon likväl icke slå sin son, ty hon räddes för hans

stora hundar. Men, som det plägar hända, att när qviunor

länge haf\a bannats gifva de sig omsider till tåls, så, gick det

äfven nu. Pojken och hans moder blefvo således åter förlikta,
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men gumman tänkte \id sig sjelf, att hoo lidit en skada, som

sent kunde botas.

Tredje dagen gick pojken äter till skogs, med sin galt

och sina beggc hundar. Som han nu var glad till sinnes, satte

han sig uppä en stubbe och spelade på pipan, efter som hans

sed var; men hundarne dansade så konstigt, att det var

rätt lustigt att se derpå. Vid pojken satt i allsköns ro

och gamman, kom det gamla gråskägget åter gåendes utor

skogen. Denna gingen hade han med sig en tredje hund,

som var lika stor med de andra. När så pojken fick se det

vackra djuret, kunde han inte låta bli att tänka: »godt, den

som hade den hunden till sällskap här i ödemarken, då vore

det ingen nöd!» Straxt tog gubben till orda: »fördenskull har

jag kommit hit, att jag vill sälja dig min hund, ty jag kan väl

märka att dig lyster gerna ega honom.» Pojken var genast

redo, och gick in på handeln; han fick så den stora hunden,

och gaf sin sista galt i stället. Derefter gick gubben sina färde.

Men \id afskedet sade han: »väl tänker jag att du blir nöjd

med vår köpslagan; för det är inte med denna hunden, som

med andra hundar. Han heter Ly, och har en så fin hörsel,

att han förnimmer allt som timar, vore det ock många mil

härifrån. Ja, han hör huru träden växa och gräsen gro på

marken.» Så samtaladt, skiljdes de åt med stor vänskap.

Men pojken var glad i hugen, och mente att han nu icke be-

höfde rädas för någonting i verlden.

När så aftonen led och vallgossen drog hem till sitt, blef

hans moder mycket bedröfvad, att hennes son hade sålt hela

deras egendom. Min pojken bad henne låta fara sin sorg,

han ville nog laga, att hon icke skulle lida någon brist. Huru

han nu stäilde sina ord, blef gumman åter glad, och tyckte

att han talat både väl och manligt. Men när dagen grydde,

drog pojken på jagt med sina hundar, och när qvällen kom,
vände han åter hem med så mvcket villebråd, som han

orkade bära. Han jagade så någon tid bortåt, intill dess att

gummans visthus var ymnigt försedt med mat och allsköns

nödtorft. Då tog han ett kärligt farväl af sin moder, lockade



200 DE TRE IHNDAR.NE.

sina hundar, och sade, att han ville vandra ut i verlden och

fresta hvad lyckan kunde beskära honom.

Pojken färdades nu öfver berg och villa stigar, och kom
djupt in i den mörka skogen. Der mötte han gråskägget,

som jag nyss talte om. Vid de åter råkades, blef pojken myc-

ket glad, och helsade: »god dag, far! tack för sist vi möttes.»

Gubben svarade: 'god dag igen! hvart tänker du taga vägen?'

Pojken tog till orda: »jag aktar mig ut i verlden att se huru

mitt öde kan vända sig.» Då sade gubben: 'gäck vägen fram,

att du kommer till kungs-gården, der skiftas din lycka.»

Derefter skiljdes de ifrån hvarandra. Men pojken lydde grå-

skäggets råd och vandrade rätt fram utan någon hvila. livar

helst han kom till något herberge, spelte han på sin pipa och

lät sina hundar dansa, och då felade aldrig, att han ju fick mat

och husavara, och hvad annat han behöfde.

När pojken hade färdats både länge och väl, anlände han

omsider till en stor stad, hvarest mycket folk strömmade fram

på gatan. Svennen undrade hvad detta månde betyda, uch

kom så till stället, hvarest konungens påbud blåstes ut, — att

den som kunde frälsa de tre prinsessorna ur berga-trollens

våld, skulle vinna en ibland dem, och dertill konungens

halfva land och rike. Nu kunde pojken väl förstå hvad grå-

skägget hade menat med sin tillsägelse. Han lockade derföre

sina hundar, och gick vägen fram, intill dess han kom uti

konungens gård. Men på kungs-gården var endast jämmer

och sorg, allt ifrån den dagen, då konunga-döttrarne för-

svunnit; och konungen och drottningen sörjde aldramest. Sven-

nen gick så upp i borg-stugan, och beddes få spela för

konungen och visa sina hundar. Detta behagade hof-folket

väl, emedan de tänkte det skulle något skingra deras her-

res sorg. Svennen blef derföre insläppt, och fick förete sina

idrotter. Men när konungen hörde hans spel, och såg huru

konstigt hundarne dansade, vardt han lustig till mods, att ingen

sett honom så glad på sju runda år, ända se'n den dagen han

miste sina döttrar.

Sedan dansen var lyktad, sporde konungen hvad lön sven-

nen ville haf\a, att han skållat dem aila så stor en hugnad
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och förlustelse. Pojken svarade: »Herre, konung! icke har jag

kommit bit för att vinna gods och guld. Men jag bedes en

annan bön, det du gifver mig orlof, att draga bort och uppsöka

de tre prinsessorna som äro i berga-trollens vald.» Nar ko-

nungen höide detta, blef han mörk i hugen, och sade: »icke

lär du tänka att kunna frälsa mina döttrar. Sådant är

vanskligt, och har misslyckats för dem som äro långt bättre

än dig. Men om b9 sker, att någon frälsar prinsessorna, aktar

jag visserligen inte bryta mitt ord.» Detta tycktes svennen

vara manligt och konungsligt taladt. Han tog så afsked ifrån

konungen, och gaf sig på väg. Men han satte sig i sinnet,

att inte unna sig rast eller ro, förr än han funnit livad han

sökte.

Pojken färdades nu genom många och stora länder, utan

att något märkligt mötte honom. livar helst han gick fram,

följde hans hundar med; Ly sprang och lyddes om någonting

var att förnimma i närheten, Håll drog matsäcken, och Slit,

som var den starkaste, bar sin husbonde, när denne blef trött

att vandra. Det hände sig så en dag, att Ly kom hastigt sprin-

gandes till sin herre, och förtäljde det han varit invid det höga

berget, och hört huru konunga-dottern satt derinne och spann;

men jätten sjelf var inte hemma. Då blef svennen mycket glad,

och skyndade till berget; hans trenne hundar följde med. När

de kommo fram, sade Ly: »vi häfta ingen tid att spilla.

Jätten är endast tio milar härifrån, och jag förnimmer redan

huru gull-skorna under hans häst klinga mot stenarne.»

Svennes gaf nu befallning åt sina hundar, att de skulle slå in

berga-dörren, hvilket ock skedde. Vid han så kom in i berget,

blef han varse en fagei mö, som satt i berga-salen och tvin-

nade gull-tråd på en gull-ten. Ungersvennen gick fram, och

helgade den vana flickan. Då blef konunga-dottern mycket

förundrad, och sade: »hvem är du, som tröstar komma hit i

jättens sal? På sju runda år, som jag satt i berget, såg jag

ännu aldrig oågon menniska.» Hon tillade: »för Guds skull

skynda härifrån, innan trollet kommer hem, eljest gäller det

ditt lif.» Men svennen var inte rädder af sig, utan mense att

han \äl tordel bida jättens ankomst.
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Medan de ännu samtalade härom, kom jätten ridandes på

sin gull-skodda fåle. Vid han nu fick se att dörren var öppen,

blef han mäkta vred, och röt så att hela berget skälfde. Han
sade: »hvem är det som har brutit min berga-dörr?» Pojken

svarade dristigt: 'det har jag gjort, och nu vill jag bryta dig

också. Håll! håll honom; Rif och Lyl sliten honom i mång

sinom tusende flingor.' Knappast voro orden utsagda, förr än

bundarne rusade fram, kastade sig öfver jätten, och sleto honom

i otaliga stycken. Då blef prinsessan öfvermåttan glad, och

sade: »Gud ske lof! nu är jag' frälst.» Hon föll så ungersven-

nen om halsen, och kysste honom. Men pojken ville inte längre

dväljas der, utan sadlade jättens fålar, lade uppå dem allt gods

och guld som fanns i berget, och drog skyndsamt bort tillika

med den fagra konunga-dottern.

De foro nu en lång väg tillsammans, och svunnen tjente

prinsessan med tukt och fagert sinne, såsom det kunde höfvas

en förnäm jungfru. Då hände sig en dag, att Ly, som sprang

förut att speja, kom hastigt löpandes till sin herre, och för-

täljde att han varit vid det höga berget, och hört huru den

andra konunga-dottern satt derinne och nystade gull-garn; men
jätten sjelf var inte hemma. Vid dessa tidender blef svennen

väl tillfreds, och skyndade sig åt berget; hans trogna hundar

följde med. När de nu komrao fram, sade Ly: »vi hafva ingen

tid att sinka bort. Jätten är allenast åtta milar härifrån, och

jag hör redan huru gull-skorna under hans häst klinga mot

stenarne.» Genast gaf svennen befallning åt sina hundar, att

de skulle slå in berga-dörren, såsom ock skedde. Vid han

nu kom in i berget, blef han varse en fager mö, som satt

i berga-salen och nystade gull-garn på en gyllene vinda.

Ungersvennen gick fram, och helsade den vana jungfrun. Då

blef konunga-dottern mycket förundrad, och sade: »hvem är

du, som tröstar komma hit i jättens sal? På sju runda år,

som jag satt i berget, såg jag ännu aldrig någon menniska.»

Hon tillade: »för Guds skull skynda härifrån, innan trollet

kommer, eljest gäller det ditt lif.» Men svennen sade sitt

ärende, och mente att han väl tordes bida jättens hem-

komst.
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Medan de ännu talade med Ii varandra, kom jätten ridan-

des på sin gull-skodda gångare, och stadnade utanför berget.

\"id lian nu fick se att dörren var öppen, blef han mäkta

vred, och röt så att berget skälfde ända ned i rötterna. Han

sade: >.hveni är det som har brutit min berga-dörr?» Pojken

svarade dristigt : 'del har jag gjort, och nu skall jag bryta dig

också. Håll! håll honom; Rif och LtI sliten honom i mång

sinom tusende flingor.' Straxt rusade hundarne fram, kastade

sig öfver jätten, och sleto honom i så många stycken som

löfveo falla om höste-tid. Då vardt konunga-dottern öfvermåttan

glad, och utbrast: >,<iud ske lof! nu är jag frälst.» Hon föll

så ungersvennen i famn, och kysste honom. Men pojken förde

prinsessan till hennes syster, och man kan väl veta h\ad glädje

der blef, när de trallades. Sedan tog svennen allt gods

som var i berga-salen, lade det uppå jättens gull-skodda fålar,

och drog derifran tillika med de tvänne konunga-döttrarne.

De färdades nu åter en lång väg samman, och ungersvennen

tjente prinsessorna med tukt och ära, såsom det höfdes förnäma

jungfrur. Då hände sig en dag, att Ly, som sprang förut att

spana nytt, kom hastigt löpandes till sin herre, och förtäljde

att han varit vid det höga berget, och hört huru den tredje

konunga-dottern satt derinne och väfde gull-väf; men jätten

sjelf var inte hemma. Vid dessa tidender blef svennen väl

tillfreds, och skyndade sig åt berget; hans trenne hundar följde

med. När de nu kommit fram, sade Ly: >>här är ingen tid att

spilla, ty jätten är icke mer än fem milar borta. Jag förnim-

mer väl, huru gull-skorna under hans häst klinga emot ste-

narne.» Svennen gaf sä befallning åt sina hundar, att de skulle

slå in berga-dörren, h vilket ock skedde. Vid han nu gick in

i berget, blef han varse en mö, som satt i berga-salen och

väfde på en gull-väf. Men flickan var öfvermåttan fager, så

pojken aldrig tänkte, att så vänt ett vif kunde finnas i verlden.

Han gick nu fram och helsade den sköna jungfrun. Då blef

konunga-dottern högeligen förundrad, och sade: »hvem är du,

6om tröstar komma hit i jättens sal? På sju runda år, Bon

ja^ satt i berget, såg jag ännu aldrig någon menniska.» II n

tillade: „Iör (iuds skull cack härifrån, innan trollet kuinmer,
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eljest vållar det din död.» Men pojken var vid godt mod, och

sade att han gerna skulle våga sitt lif för den sköna konunga-

dottern.

Medan de ännu samtalade härom, kom jätten ridandes på

sin gull-skodda fåle, och stadnade under berget. Vid han nu

gick in, och såg hvilka objudna gäster der voro komna, blef

han mycket förfärad; ty han visste väl hvad öde hade träffat

hans bröder. Han tyckte så vara rådligast att fara med list

och funder, eftersom han icke tordes våga en öppen kamp.

Jätten begynte derföre orda mångt fagert snack, och ställde sig

mycket slät och vänlig emot ungersvennen. Tillika befallte

han konunga-dottern laga mat, för att väl undfägna deras främ-

mande. Huru trollet nu lade sina ord, lät svennen omsider

dåra sig af dess talande tunga, och glömde vara på sin vakt.

Han satte sig så till bords med jätten. Men konunga-dottern

grät i lön, och hundarne voro mycket oroliga; ehuru ingen

aktade deruppi".

Sedan jätten och hans gäst hade lyktat sin måltid, sade

ungersvennen: »jag har nu stillat min hunger, gif mig äfven

något, hvarmed jag kan släcka min törst!» Resen svarade:

'uppe i berget är en källa, som rinner med det klaraste vin;

men jag har ingen som kan hemta deraf.' Pojken tog till orda:

»är det inte annat som brister, så kan ju en af mina hundar

gå dit upp.» Vid detta tal log jätten i sitt falska hjerta, ty

han önskade ingenting så gerna, som att svennen skulle skicka

bort sina hundar. Pojken gaf så befallning, att Håll skulle

gå till källan efter vin, och jätten räckte honom en 'stor

kruka. Hunden gick, ehuru man väl kunde märka, att det

icke skedde med god vilja; men det led och det led, och han

kom inte tillbaka.

När så en stund hade gått, sade jätten: »mig undras hvi

hunden dröjer så länge borta. Kanske vore så godt, att du

låter din andra hund gå och hjelpa honom, ty vägen är lång

och krukan är tung att bära.» Som nu pojken icke anade

något svek, samtyckte han till jättens begäran, och böd Slit

gå och spörja hvadan Håll icke kom igen. Hunden viftade

med svansen, och ulle icke lcmna sin herre; men svennen
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märkte det icke, utan dref äfven honom bort (ill källan. Då

log jätten i mjugg, och konunga-dottern grät; men unger-

svennen aktade icke defuppi, utan var lustig till mods, skäm-

tade med sin värd, och tänkte icke uppå någon fara.

Det led så åter en lång stund; men det hördes icke af

h\ arken vin eller hundar. Dä tog jätten till orda: »\äl kan

jag märka, att dina djur icke göra livad du tillsäger dem,

eljest skulle vi icke sitta här och törsta. Mig synes bäst, att

du låter Ly gå och spörja, hvi de icke komma tillbaka.» S\en-

nen äggades af detta tal, och bcfallte sin tredje hund att

hasteligen gå bort till källan; men Ly ville inte, utan kröp

gnällande framför sin herres fötter. Då blef pojken vred, och

dref honom bort med våld. Hunden var nu tvungen att hör-

samma sin husbonde, och lopp så med stor hast uppåt berget.

Men när lian kom fram, gick det honom som det gått de

andra; der reste sig en hög mur omkring honom, och han

blef fången genom jättens trolldom.

När så alla tre hundarne voro sin kos, steg jätten upp,'

skiftade sin hy. och grep ett blankt svärd som häng på vSggen.

Han sade: »nu vill jag hämnas mina bröder, och du skall snar-

ligen dö, ty du är i mitt våld.» Då blef pojken förfärad, och

lagrade att han skilj t sig vid sina hundar. Han sade: »icke

tigger jag om mitt lif, efter som jag i alla fall en gång

skall dö. Men ett bedes jag, att jag får läsa mitt Pater noslcr

och spela en psalm på min pipa. Det är så skick och sed

uti vårt land.» Jätten samtyckte till denna begäran; men sade

att han inte ville vänta länge. Svcnnen föll nu på knä, lä^to

andäktigt ett Poler no.,tcr, och begynte Bpela pl sin pipa, alt

det ljöd öfver både berg och dalar. Men i samma stund miste

trolldomen sin makt, och hundarne blefvo lösa igen. De
kommo nu farande som en stormvind, och rusade in i berga-

salcn. Genast steg pojken upp, och repade: »Håll! håll honom;

Kif och Ly! sliten honom i mång sinom tusende flingor.» Då

störtade hundarne öfver jätten, och refvo honom i oräkneliga

Stycken. Derefter tog pojken allt gods som låg i berget,

spände jättens hästar för en förgyllande karm, och lagade sig

att fara bort det fnrtabte han förmådde.
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Då nu konunga-döttrarne åter träffades, blef en stor glädje,

såsom hvar man kan tänka, och alla tackade ungersvennen, att

lian frälst dem utur berga-trollens våld. Men svennen fattade

en häftig kärlek till den yngsta prinsessan, och de lofvade

hvarandra sin tro och ära. Konunga-döttrarne färdades så

vägen fram, med lek och skämtan och allsköns glädje, och

svennen tjente dem med tukt och hyllest, som det kunde

höfvas förnäma jungfrur. Men under färden lekte prinsessorna

med svennens hår, och bundo till en hugkomst hvar sitt finger-

guld i hans långa lockar.

En dag, medan de ännu voro på vägen, mötte dem tvänne

vandringsmän, som färdades samma led. De begge främlin-

garne gingo i slitna kläder, deras fötter voro sårade, och man
kunde väl se uppå männens skick, att de hade gjort en lång

resa. Svennen lät nu hålla med sin karm, och sporde hvilka

de voro ocb hvadan de kommo. Främliugarne genmälte, att

de voro tvänne prinsar, hvilka dragit ut att leta efter de tre

bergtagna jungfrurna; men deras färd hade haft liten framgång,

så att de nu måste vandra hem, snarare som staf-karlar än

som konunga-söner. När pojken hörde detta, gjordes honom

ondt om de begge vandringsmännen, och han frågade om de ville

fara med honom i den fagra karmen. Prinsarne tackade myc-

ket för detta anbud. De färdades så tillsamman, och kommo i

landet som konungen, prinsessornas fader, hade att råda öfver.

När nu prinsarne fingo veta huru svennen frälst de

tre konunga-döttrarne, kände de en stor afund, och tyckte

att deras egen färd varit dem till ringa båtnad. De lade så

råd, huru de skulle svika ungersvennen, och sjelfve vinna ära

och hyllest. Men de gömde sitt onda anslag, intill dess de

kunde finna ett lägligt tillfälle. Då kastade de sig plötsligen

öfver sin följeslagare, grepo honom vid halsen, och qväfde

honom. Derefter hotades prinsessorna med döden, om de

inte ville aflägga ed, att förtiga hvad som skett. Som nu

konunga-döttrarne voro i prinsarnes våld, dristade de icke

vägra till denna begäran. Men det gjordes dem stor ynk om
ungersvennen, som för dem låtit sitt lif, och den yngsta prin-
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fiessan sörjde honom af allt sitt lijerta, så att hon icke mer

\ille njuta någon glädje.

Efter denna stora ogerning drogo prinsarne till kungs-

gärden, och man kan väl veta hvad fröjd der blef, att konun-

gen fick igen sina trenne döttrar. Undertiden léig den fattige

svennen uti skogs-snaret, såsom död. Men han var icke

alldeles öfvergifven, ty de trogna hundarne lade sig omkring

honom, värmde hans kropp emot kölden, och slickade hans sår.

De vände icke åter härmed, förrän deras herre qvicknade vid,

och kom till lifs igen. Niir han så hade återfått helsa och

krafter, begynte han vandra vägen fram, och kom efter många

vedermödor till kungs-gården, hvarest prinsessorna hade sitt

hemvist.

Vid svennen trädde in, märkte han stort gny och skämtan

öfver hela gården, och ifrån konunga-salen hördes dans och

fagert stränga-spel. Då blef han mycket förundrad, och sporde

hvad allt detta månde betyda. Tjenaren svarade: »visst må du

vara kommen lang\äga ifrån, som icke förnummit, att konun-

gen återfått sina dötlrar ur berga-trollens våld. 1 dag står de

begge äldsta prinsessornas bröllopp.» Pojken sporde så efter

den yngsta prinsessan, om äfven hon stod brud; men tjenaren

gaf till svars, att hon icke ville hafva någon man, utan bara

grät, och ingen visste orsaken till hennes stora sorg. Nu blef

svennen åter glad; ty han kunde väl märka att hans fåstemö

var honom huld och trogen.

Ungersvennen gick så upp i borg-stugan, och lät säga

konungen att der var kommen en gäst, som beddes få öka

bröllopps-glädjen gen^m att visa sina hundar. Detta be-

hagade konungen väl, och han befallte att främlingen skulle

emottagas på det aldra bästa. Vid nu pojken trädde in i

salen, blef stor undran ibland hela bröllopps-skaran öfver

hans hurtighet och manliga åthäfvor, och tycktes dem alla,

att man sällan såg så båld en ungersvenn. Men de tre

knnunga-dötlrarne hade genast igenkänt honom, sprungo der-

före upp ifrån bordet, och flögo pojken i famn. Då tycktes

det prinsarne icke godt att länge dväljas der de voro. Men

konunga-dötlrarnc förtäljde huru svennen frälst dem, och
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livad annat dem hade vederfarits; ocli uppsökte till dess mera

visso hvar sitt finger-guld i hans här-lockar.

När så konungen förnam att de begge främmande prin-

sarne farit med svek och skalka-ränker, blef han mycket

vred, och lät med skymf och nesa drifva dem bort ifrån kungs-

gården. Men den raske ungersvennen undficks med stor he-

ders-bevisning, såsom han det väl hade förtjenat, och samma
dag stod hans bröllopp med den yngsta konunga-dottern. — Efter

konungens död, blef svennen korad till herre öfver landet, och

vardt en båld konung. Och der lefver han med sin fagra

drottning, och styrer lyckosamt ännu i denna dag. Sedan var

jag inte med längre.

tlnmiiritningur.

1. En öfverlemning ifrån Wcrmland förtäljer pojkens sista

äfventyr på följande sätt

:

Medan ungersvennen ännu satt i berget hos jätten, begvnte

denne orda mycket fagert om trenne stora koslbarheler, b vilka

funnos i hans land. Dessa kostbarbeter voro: en källa med lifs-

valten, en buske med sårhelnings-blad, och ett träd med stark-

hels-blommor. Lifs-vattnel hade sådan makt, att hvem som
fick del i sig eller på sig, qvicknade genast till och fick lif, om
han ock redan var död. Sui delnings-bladen egde kraft att läka

de farligaste sår, och starkhets-blommorna kunde skänka makt och

styrka äfven åt den aldra svagaste. När svennen hörde förtäljas

om dessa underbara ting, fick han stor lust alt ega dem, och

sporde huru sådant skulle tillgå. Jätten svarade: »mig synes råd-

ligast, det du skickar dina hundar att hemta de tre kostbarheterna,

och skall jag säga hvarest de finnas.» Svennen dårades af detta

illfundiga tal, och skickade genast sina hundar, att skaffa lifs-valten,

sarhelnings-blad och starkhets-blommor.

Men de tre hundarne voro knappast sin kos, förrän jätten

steg upp, fattade sitt blanka svärd, och sade: »nu är du i milt

våld och slipper icke undan; ty dina djur ;iro bundna i bui

och mäkta inte bjclpa dig.» Jätten ville så dräpa ungersvennen;

men denne grep till sin pipa, och Måste, så det ljöd öfver berg

och dalar. I samma stund blefvo hundarne åter lösa, rusade in

i berga-salen, och sleto jätten både sönder och samman inom en

handa-vändning. —
I det följande berättas huru svennen blef dräpt af de svek-

fulla konunga-sönerna, och hans lik kastadl in i tjocka skogen.
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Min de trogna hundarne \ illo inte vika ifrån sin herre, utan vak-

lade lionom både natt och »lag. Når det sa lidit någon tid, sade

den ene hunden : »jag vill springa bort och hemta en finska hfs-

vatteOi kanske det hjelper.» Den andre sade: »jag vill springa

bort efter sår-hclnings-blad, få se livad det kan göra.» Den tredje

sade: »och jag ^ il 1 springa eller starkhets-blommor.» Ilundarnc

lupo nu åt livar sitt håll, och kommu snart tillbaka. De stänkte

så hfs-vatten oppi sin husbondes hk; genast kom han sig åter före,

och hans sår blödde starkt. Dertfler lade de friska blad uppfe

såren, hvilka genast grodde samman och blefvo läkta, ehuru

pojken ännu var mycket svag. så lian icke orkade röra sig. Sist

g&fvO de honom af starkhets-blommorna, då fick han igen sina

krafter, och vardt frisk och helbrcgda som lillförene. När svcimcn

nu hade till fullo repat sig, drog han skyndsamt bort till kungs-

gården, vann den unga prinsessan, och kräfde hämd uppå hof-

mätmen, som så svekfullt hade mördat honom.

2. En uppteckning ifrån S. Småland, kallad Snipp , Snapp

,

Snorium, bildar öfvei gången mellan närvarande saga och förtälj -

ningen om I)e öegge Fosterbröderna (N:o 5), med hvilkcn sist-

nämnda den har åtskilliga drag gemensamt. Den Småländska upp-

teckningen lyder i korthet sålunda:

Det var en gäng en mjöJnare, som hade tre barn, två flickor

och en gosse. När så mjölnaren dog och barnen skulle skifta sitt

•rf, togo döitrarne hela q värnen, och lenmade ingenting åt siu

broder utom trenne får, hvilka han vallade i skogen. Vid han
nu vankade omkring, mötte honom en gammal gubbe, som första

dagen b\ tte sig till ett får, emot en hund vid namn Snipp.

Andra dagen kom gubben åter, och bytte sig till ett får emot en

hund vid namn Snapp, och tredje dagen likaledes, emot en hund
som helte Snorium. De trenne hundarne voro både slora och

starka, samt lydde sin herre i allting.

.N.ir så pojken icke kunde finna någon trefnad i hemmet,

beslOt han draga ut i verlden, och pröfva lyckan på egen hand.

lian vandrade nu långt bort, och kom till en slor stad, hvarest

husen voro behängda med svart, och allt tydde på någon slor

och allmän olycka* Pojken log herberge hos en gammal fiskare,

och sporde eller orsaken till all denna btdröfvelse. Fiskaren

svarade, att det var en sto.
- orm vid namn Turenfax , som låg

på en ö uti hafvet. Han skulle årligen halva en skär jungfru lill

sin föda; men nu hade lotten fallit på konungens enda dotter.

pojken hörde detta, satte han sig i sinnet att våga en dust

med ormen, och frälsa prinsessan, om eljest lyckan ville vara

honom gunslig.

12
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På utsatt dag for pojken öfvcr till ön, och afbidadc livad

lomma skulle. Vid han nu satt som häst, fick han se hvarest

den unga prinsessan kom farandes i en båt , och mycket folk led-

sagade henne. Alen konunga-dollern sladnade nedanför berget, och

grät bitlerligen. Da gick svennen fram, helsade henne höfviskt

,

och tröstade henne så godt han förmådde. N$r så lidit någon

stund, sade svennen: »Snipp! gäck till beig-skrefvan, och se om
ormen kommer.» Hunden kom tillbaka, viflade med svansen, och

sade alt ormen icke synles. Det led så åter en stund, och pojken

sade: »Snapp! gå till bergskrefvan , och se om ormen kommer.»

Men hunden återkom , utan att hafva sett någon orm. Då sade

svennen: »Snorium! gäck till bergskrefvan, och se om ormen kom-

mer.» Hunden gick, men vände snart igen, och skällde häftigt.

Pojken kunde häraf väl förstå att ormen nalkades, och Jagade sig

derföre i ordning till striden.

Vid nu Turcnfax kom rinnande ulför berget, hetsade svennen

sina hundar Snipp och Snapp emot honom. Då uppstod en väldig

kamp; men ormen var så stark, att hundarne icke rådde med
honom. När svennen märkte detta, hetsade han äfven sin tredje

hund, Snorium. Nu blef striden än grymmare; men hundarne

fingo öfverhanden, och leken lyklades inle förr än Turenlax hade

iått sin bane.

Sedan ormen var död, tackade konunga-doltern sin befriare

med många kärliga ord för hans bistånd, och bad honom följa

med fram till kungs-gården. Men pojken ville ännu någon tid

försöka sin Ivcka i verlden, och nekade derföre till hennes begä-

ran. Det blef nu sladfäsladt, att svennen skulle komma tillbaka

om ett år, och gilja till den fagra konunga-dottern. Men vid

afskedet tog prinsessan sin gyllene kedja, bröt den i tre stycken,

och band om halsen på hvardera hunden. Åt ungersvennen gaf

hon silt fingerguld, och de lofvade så alt aldrig svika hvarandra.

Pojken drog nu vida bort i verlden, såsom sagdt var, och

konunga-doltern vände hem igen. På vägen träffade hon en hof-

man, som tvang henne göra ed, det han och ingen annan hade

dräpt Turenfax. Hofmannen blef då ansedd för den yppersta

kämpe, och fick löfte om prinsessan. Men jungfrun ville icke

svika silt ord emot ungersvennen, utan sköt upp brölloppet dag

efter dag.

När året var om, återvände pojken ifrån sit. färd, och kom
till den stora staden. Men nu voro husen klädda med skarlakan,

och allt lydde på en stor och allmän fröjd. Svennen tog herberge

hos den gamle fiskaren, och sporde hvad orsaken månde vara till

denna glädje. Han fick så veta, alt det var en hofman som hade

dräpt Turcnfax, och skulle nu snart fira silt bröllopp med den
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vana konunga-dottern. Ingen har Sport livad mjölnarc-sonen sade vid

allt detta; men nian kan väl tänka, att lian just icke blef mycket

glad tdl sinnes.

När middagen kom, lysste svennen äta af konungens mat,

och hans värd undrade mycket huru härmed skulle tillgå. Då
sade pojken: »Snipp! gäck upp till kungs-gården, och hcmla ett

Stycke ville-hråd ifrån konungens bord. Klappa den unga prin-

q; men slå den falska holmanncn så han minnes det.» Snipp

gjorde som hans herre befallt, gick upp till kungsgården, smekte

den fagra konunga-dollcrn , men rammade tag i hofmannen, så han

blef både brun och blå. Dcrefter grep hunden ett stycke ville-

bråd, och lopp sina lärde. Då blef stort gny i salen, och alla

förundrade sig, utom allenast konunga-dottern; ty hon hade igen-

känt sitt gyllene halsband, och dömde deraf hvem som var hun-

dens husbonde.

Andra dagen gick det på samma sätt. Svennen iyssle äta

något bak-verk ifrån konungens eget bord , och fiskaren undrade

huru dermed skulle tillgå. Då sade pojken: »Snapp! gäck upp
lill kungs-gården, och hemta bak-verk ifrån konungens taflel. Klappa

den unga prinsessan, men slå den falske hofmannen så han minnes

del.» Snapp gjorde som hans herre befallt, gick upp till kungs-

gården, bröt igenom vakten, smekte den fagra konunga-dottern;

men rammade lag i hofmannen , att han såg solen både i östan och

vestan. Dcrefter grep hunden ell stycke bak-verk, och lopp sina

lår de. Då blef ännu mer uppståndelse än förut, och alla undrade

öfver livad som skett, utom allenast konunga-dottern; ty hon hade

igenkänt sitt halsband, och visste deraf hvem som var hundens herre.

Tredje dagen ville ungersvennen dricka vin ifrån konungens

bord , och skickade Snorium att hemta det. Nu aflopp allt som
tillförene. Hunden bröt igenom vakten, kom in i dryckes-slugan,

smikle prinsessan, men rammade till den falske hofmannen, så

han tumlade ölverända på sals-golfvet. Dcrefter grep hunden en

fla>ka vin, och lopp sina lärde. Men konungen blef mäkta förlör-

nad öfver allt detta, 0H1 skickade hofmannen med mycket folk, att

gripa främlingen som egdc de tre hundarne. Hofmannen drog

på åstad, och kom dit hvarest svennen bodde, hos den fattige

fiskaren. Men här blef en annan dans, ty svennen lockade sina

hundar, och ropade: »Snipp! Snapp! Snorium! gören garden ren.»

Straxt rusade hundarne fram, och inom en hand-vänning lågo alla

kungens kämpar fällda i ring på marken.

Ungersvennen lät dereftcr binda hofmannen lill hand och fot.

och vandrade så upp i salen, hvarest konungen satt öfver bord

med sina män. Nid han nu Irädde in, lopp konunga-dottern

honom lill mötes med stor kärlek, och begynte så förlSlja för sin
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fader, huru hofmannneh hade svikit dem. Meu när konungen fick

liöra all L delta, och derlill igenkände sin dotters gull-kedja orh

finger-ring, lät han kasta hofmanneu för de tre hundarne; men
den dristige svennen fick prinsessan, och med henne haJf\a ko-

nungens land och rike.

3. En annan uppteckning ifrån S. Småland förmäler, alt

det var en torpare-son, som gick vall uti skogen med byns fä.

Då mölte honom eu jägare, som red på en hög häst ocii hade

tre stora hundar. Hundarne voro långt slarkare än andra hundar,

och kallades JBryl-jcrn , Slå-ncr och Halt-fast. Huru det nu var,

fick vallpojken de tre hundarne; meu del är ett tal inland folket,

att jägaren, som gaf honom dem, icke har kunnat vara någon

annan än Oden sjelf.

Vallpojken tog dcrefter orlof ifrån sin tjenst, och gaf sig ut

att söka rätt på kungens dotter, som hhfvit bortröfvad. Under

färden mötte han en gammal käring, som sade honom vägen. Men
prinsessan salt fången i ett stort slott, som var väl förvaradt med
lås och Lommar, och borg-herren hade utsatt sitt bröllopp miA
den fagra jungfrun , att firas några dagar derefler

Svennen Cck nu mycket bekymmer, huru han skulle slippa

in i borgen. I sådan akt gick han fram till väktarena, och begärde

tjenst att skaffa villebråd för gästabudet. Männen jakade härtill
,

hvareftcr pojken drog till skogs och fångade mycket vildt. Emot
qvällen kom han äter, och blef nu insläppt i borgen. Men om
nallen lockade pojken sin hund, Bryt-jern, lät honom bana väg,

och trängde så fram genom dörrar och bommar, till tornet hvarest

konunga-dottern satt inne. Vid hullret vaknade borg-herren ur

sin sömn, och kom dragandes öfver gården med vapen och folk.

Men svennen ropade sina begge andra hundar, Hall-fast och Slå

-

ner. Der blef nu en blodig lek, och striden ändades icke förr

än svcuneu vunnit seger, och fått hela borgen inne.

Sedan prinsessan var frälst, rustade sig vallpojken i ordning

att draga hem till den gamle konungen, som var jungfruns fader.

Under vägen fick han beslå ännu en kamp, emot en hofman som
ville borlrölva prinsessan. Men svennen hade godt bistånd af sina

hundar, och gick bort med seger. Slutet var, att vallpojken fick

konunga dottern, och blef efter sm svärfaders dod herre öfver

hela riket.

4. Utom nu anförda öfverlcmningar, förekommer äfven en upp-

teckning af Sagan om Pojken, som låg i dihel , hvilken eger åt-

skilliga drag gemensamma med när\ ärande berättelse. Nämnda
sago-uppleckning är ifrån West ergöl la ad, ocb skall framdeles
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blifva meddelad. Deri forlftljes om en hitlig vallgosse, som af

en gammal gubbe erhöll trenne hundar, Hål!, Hif och Slit

,

hvilka voro så starka, atl hvaiken djur eller troll kunde slå eiuot

dem. Hundarne voro ock sin herre till stor bjelp, i kampen emot
trenne jättar, pä hvilkas maik lian betat konungens oxar.

S. 1'tgifv. har såsom barn hört en liknande folksaga uti S.

Småland, hvarest hundarne benämndes Lyster, Dyster och Torn.

14.

Liknande Sagor och Sago-drag förekomma hos nedanskrifna folk:

4. Hos \on ui.i ii nen — Se Asbjornsen och Moe, Norske
Folkeeventyr, Dcel II, N:q 47, ss. 35—56, »Mestermp.»

2. Hos llnnskarne: — Se ett brottstycke hos Wintiif.r,

Danske Folkeeventyr, F0rste Samling, Kj^benhavn 1825,

ss. 31—35, »Prindsen og JTavmanden.»

3. Hos IrlHinlarne: — Se Cari.eton, Traits and Sto-

fies oT the Irish Peasantry, Dublin 1842, ss. 23—47, »The

Three Tasl;s »

4. Hos Tyskarne: — A. Fe Fccn-Märch en, Rraunschweij?

1801, ss. 44 o. f. . »Der Itiescmeald.» — Ji. Jfr. sam. arb. ss. 122 o.

f.
, »Die diet' dnrtel.» — C Se Grimm, Kinder- und Haus-

Ireheil, Th. I, No 51, ss. 298— 301, »Fundevoyel» [ör\ers.

p| S\cn-k,i uti Rei TF.RDAIU.S J u 1 1 iI s n i n g fur Barn, Lund 1838, ss.

87—90, »Jlild jtuji •<> ; samt i Tolf u nd erbara Sagor, Stockholm

1842, ss. 8—13, »I/illefogel»]; jfr. anf. arb. Th. III, s. 88. — />.

Se Grivm, Th. I, N:o 56, ss. 332—336, »Der J.icbstc Roland» (jfr.

Th. III, M. 99—101). — E. Se samma bok, Th. I, N:o 79, ss. 465

—6, »hie Wassernis.» — F. Se nämnda arb. Th. II, N:o 11.", II.

156— 166, »l)c beiden Kunif/rsl;i)iner» [öfvers. pä Svenska i Lek-
kamraten för 1842, ss. 175—185, »Prinsen nrh prinsessan»]. —
G. Se Grimm, Th. II, N:o 186, ss. 446- 455, »IHc uahre Vraut.» —
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H. Se samma aib. Th. II, N:o 193, ss. 489—501, »Der Trommler.»

I. Se Kuhk, Markiscbe Sägen und Märchen, Berlin 1845, ss. 265

—267, »Die Königslocltter öcim Popanz».

5. Hos Italienarne : — Se Basile, II Pcntamerone,
II, N:o 7, »La palomma.» — B. Jfr. samma bok, III, N:o 9, »Ro-

sella.» — C. Jfr. nämnda arb. Y, N:o 4, sednare delen af »Lo larzo

eToro.»

6. Hos Fransmännen — A. Se Mad. D'allnoy, Co n tes

des Fées, Sagan »Gracieuse et Percinel.» — B. Se samma bok,

Sagan »VOranyer cl 1'Abeille.»

7. Hos Magyarerne: — Se Ga\l, Märchen der Ma-
gyaren, Wien 1822, N:o 3, »Die gläserne Backe.»

8. Hos I"olackarne: — Se Wotcicki, Polnische Volks-

sagen und Märchen, Berlin 1859, III, N:o 10, ss. 155—157,

»Die Flucht.»

9. nos Ryssarne: — Se Klekte. Mserchensaal aller

Völker, Berlin 1844, Bd. II, ss. 70—79, »Kojata.»

A. Ixonnngu-Scmen oel) itlesscrin.

Ifrån S. Smaland.

Det var en gSog eo konung och en drottning, som inte hade

några harn. Häröfver huro de stor sorg, och konungen önskade

ingenting så gerna, som att få en arfvinge tiil krona och rike.

Men år gick in och år gick ut, och ännu syntes ingen vån att

hans hopp skulle gå i fullbordan.

Drottningen, som var konungens gemål, hade sin största

lust att fara omkring på sjön, når vädret var vackert. Det

hände sig så en gång, att hennes snäcka plötsligt stod stilla

ute på hafvet, och sjömännen mäktade inte röra den, h varken

fram eller tillhaka. Nu kunde alla väl förstå, att det var någon

i vattnet som höll skeppet fast. Drottningen gick derföre upp

på skepps-bordet, och sporde efter hvem som hindrade deras

färd. Då hördes under kölen en röst, som sade: »aldrig kom-

iner du mer på den gröna jorden, om du icke gifver mig hvad

du här under ditt bälte.» Drottningen samlyckte gerna härtill.
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I] hon \isste icke att bon var hafvande. Hon kastade sa i

bafvel sia nyckel-knippa, sona hängde ^ i*l bälte-staden. Genast

blef snäckan åter flott, och begynte gå öfver \åg och bölja, tills

de nådde namn uti kouungena rike.

Någon tid derefter markte drottningen att hon var med

barn. I>å blef stor fröjd öfver hela landet, och konungen

gladdes aldramest, att han skulle vinna sin käraste önskan.

Men drottningen sjelf var inte ul.nl , ty hon räddes inom sig,

att hon ovetande bortlofvat silt eget foster. När så konungen

märkte hennes lönliga sorg, föll det honom underligt före, och

han sporde b vi hon ensam \ar bedröfvad, medan alla andra

fröjdade sig. Drottningen förtäljde nu buru allt hade timat

under sjö-resan. Men konungen bad henne vara tröst och slå

bort sitt bekymmer, han skulle nog så laga, att llafs-frun

aldrig fick deras barn i händer.

När månaderna voro om, föll drottningen i barn-säng och

födde en liten blomkind. Den unge prinsen växte till i ålder

och krafter, och blef starkare och skönare än andra barn.

lläröfver kände konungen och drottningen en stor hjertans fröjd,

och de aktadi; svennen som sin ögon-sten. Det led så en rund

tid, och prinsen gick på sitt tolfte år. Då hände sig, att konun-

gen fick besök af sin broder, som rådde öf\er ett annat rike,

och den främmande konungen hade hanne söner med sig.

De tre konunga-barnen hade sin största lust att leka till-

samman, lic» dag roade sig de främmande prinsarne att rida

på gården, som låg utanföre huset, men ungersvennen stod

derinne, och såg uppå deras gamman. lian kände nu en häf.ig

åtrå att deltaga i leken, och smög derföre bort ifrån sina väk-

tare, sprang ut på garden, och steg upp på en häst. Piltarne

foro så ned till stranden, att vattna sina talar. Men knappt

hade prinsens häst kommit till vattnet, förrän hann lopp ut i

sjön, och försvann i böljorna. De främmande konunga-barnen

vände genast hem till kungs-gården, och löi täljde denna stora

olycka. Då kan man \äl veta der blef jämmer och sorg,

och konungen skickade sina män att leta efter prinsen; men

alla spaningar voro förgåfves: pilten var borta och förbiet

borta.
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Ungersvennen fortsatte medlcrtid sin färd, ocli fann en

grön stig som ledde tiil ett fagert slott, långt ned i hafsens

grund. Det fagra slottet skimrade öfverallt af guld och dyra

stenar, så att ingen man har sett dess like; och derinne

bodde Ilafs-frun, hon som råder för vind och väg. När så

prinsen kom in i slottet, s5g kåringen honom an med blida

ögon, och helsade och sade: »välkommen fager ungersvenn!

i tolf vintrar har jag väntat på dig. Du skall nu stadna här

och hlifva min små-dräng. Om du tjenar mig troget och väl,

skall du få orlof att vända åter till dina fränder; men om du

icke gör som jag befaller, gäller det ditt lif.» Vid detta tal

blef svennen illa till mods, ty han trådde hem till sina föräl-

drar, såsom unga piltar hafva för sed. Men han måste foga

sig i sitt öde, och dväljdes så en rund tid hos Hafs-frun, i det

fagra slottet på sjö-botten.

En dag lät Hafs-frun kalla prinsen inför sig, och sade: »det

är tid att du begynner din tjenst, och detta skall vara ditt

första prof. Här äro tvänne garn, ett hvitt och ett svart. Nu

skall du tvätta det hvita garnet svart, och det svarta garnet

hvitt. Men allt bör vara redo i morgon bittida när jag vaknar,

eljest gäller det ditt lif.» Svennen tog de begge garnen,

som Hafs-frun hade befallt, gick så ned till sjön, och begyntc

tvätta det mesta han kunde; men huru han ock måtte bära

sig åt, det hvita garnet var och blef hvitt, och det svarta

garnet var och blef svart. När prinsen nu märkte att han

icke kunde fullgöra sitt prof, blef han mycket bedröfvad, och

grät bilterligen. I detsamma kom der gåendes en ung, myc-

ket fager jungfru. Den fagra mön gick fram till konunga-

sonen, helsade vänligt, och sporde hvi han var så bedröfvad.

Prinsen svarade: »jo, jag må väl gråta. Hafs-frun har befallt

mig tvätta det hvita garnet svart, och det svarta garnet hvitt.

Om jag inte det har gjort tills i morgon, när hon vaknar, gäller

det mitt unga lif.» Jungfrun tog till orda: »om du lofvar att

vara mig trogen, skall jag hjelpa dig, och alltid vara dig trogen

igen.» Ungersvennen samtyckte gcrna härtill, ty mön var så

fager, att ingen kan tro hur fager hon var. De lofvade så

att aldrig svika hvarandra. Da cick den unca flickan bort till
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en jordfaster sten, slog deruppå, och sade: »alla min fru mors

pysslingar komme fram och hjelpe alt tvätta det hvita garnet

tills det blir svart, och det svarta garnet tills det blir hvitt tu

I samma stund kom der upp en skara små-folk eller pyss-

lingar, så ingen visste deras tal; livar en pyssling tog en

liten träd-ända. och begynte tvätta så Oitigt, så Oitigt, orh de

vände icke fiter härmed, förrän det hvita garnet blifvit svart,

och det svarta garnet blifvit hvitt. När si allt var redo, kröpo

pysslingame ned under stenen, och ingen säg dem mera. Men

den unga Hickan satte sig att samtala med konunga-sonen, och

förtäljde att hon var en prinsessa, och het Mcsseria; hon var-

nade honom tillika, att icke låta någon veta huru de trollat

hvarandra.

Arla om morgonen, förrän sol rann upp, gick prinsen inför

sin matnvdcr, såsom befaldt var. När han kom in, sporde

Hafs-fron om han efterkommit hennes begäran. Svennen

jakade härtill, och visade de begge garnen. 1)3 blef Ilafs-frun

storligen förundrad, och sade: »huru har det gått till? har du

trällat någon af mina döttrar?» Men svennen sade att han

icke sett någon, och så skiljdes de åt för den gången.

Någon t'd derefter, lät Ilafs-frun åter kalla kormnga-sonen

inför sig, och sade: »jag vill nu föselägga dig ett annat prof.

Här äro en tunna hvete och en tunna korn, blandade om hvar-

andra. Du skall skifta denna säd efter dess olika slag, så att

kornet skiljes ifrån hvetet, och hvetet ifrån kornet. .Men allt

skall vara redo i morgon när jag vaknar, eljest gäller det ditt

lif.» Svennen tog nu hvetet och kornet såsom honom var

befaldt, och begynte plocka det mesta han kunde; men huru

han ock måtte bära sig åt, när det led fram på natten, hade

han ännu icke skiftat mer än en ringa del. Då blef han

mycket bedrofvad, och grät bitterligen. I detsamma kom

den vana Messeria gåendes, helsade hjertligt, och sporde

efter orsaken till hans stora sorg. Prinsen svarade: »jo, jag

må väl crråta och inte vara glad. Ilafs-frun har befallt

nig skifta all denna säd efter dess olika slag, så att kornet

skiljes ifrån hvetet, och hvetet ifrån kornet. Men om jag inte

har iJjort det tills i morgon när hon vaknar, gäller det mitt
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unga lif.w Jungfrun tog till orda: »om du lofvar att vara

mig trogen, skall jag hjelpa dig och alltid blifva dig trogen

igen.» Konunga-sonen försäkrade, att han aldrig skulle älska

någon annan i verlden, utom endast henne. Då gick flickan bort

till en jordfaster sten, klappade deruppå, och sade: »adla min

fru mors pysslingar komrae fram och hjelpe att skilja kornet

ifrån hvetet, och hvetet ifrån kornet!» Genast kom der upp

en otalig skara pysslingar; hvar pyssling tog ett korn, och

de plockade så flitigt, så flitigt, ända till dess all säden var

skiftad, kornet för sig och hvetet för sig. När så allt

var redo, kröpo pysslingarne åter ned under stenen, och

ingen såg dem mera. Messeria gick likaledes sina färde; mes

hon varnade konunga-sonen, att icke låta någon veta huru de

träflat hvarandra.

Arla om morgonen, förrän dagen grydde, gick prinsen

inför sin matmoder, såsom befaldt var. När han kom in,

sporde Hafs-frun om han fullgjort hennes uppdrag. Svenneu

jakade härtill, och visade säden der den \ar skiljd, hvarje slag

för sig. Då blef käringen mycket förundrad, och sade: »huru

har det gått till? har du trallat någon af mina döttrar?» Men
prinsen svarade att han icke sett någon, och så skiljdes de

åt för den gången. .

När åter en tid var förliden, sände Hafs-frun bud efter

den unge konunga-sonen. Hon sade: »jag vill nu förelägga dig

ett trodje prof. I mitt stall äro hundrade oxar, och der har

icke blifvit rensadt på tjugo år. Du skall gå »dit och göra

rent. Om du det har gjort tills i morgon när jag vaknar, % ill

jag gifva dig en af mina döttrar, och orlof att fara hem
till dina fränder. Men om du icke gör som jag sagt dig,

gäller det ditt lif.» Svennen gick så bort till Hafs-fruns

stall, och begynte maka, och maka; men huru han ock måtte

allas, var lätt att se det han aldrig skulle bli färdig, ty högen

snarare öktes än minskades. Då blef prinsen illa till mods,

och grät bitterligen. I detsamma kom den vana Messeria gåen-

des, och sporde efter orsaken till hans stora sorg. Pilten sva-

rade: »jo, jag må väl gråta och inte vara glad. Hafs-frun har

befallt mig rensa stallet, dor hon har sina hundrade oxar. Om
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jag det liar gjort tills i morgon när lion vaknar, vill boo gifva

mig en al sina döttrar, och orlof att draga hem till mina frän-

der; men om jag inte har gjort det, galler det mitt unga lif.»

Flickan tog till orda: »om du lofvar att vara mig trogen, skall

jag bjelpa dig och alltid biifva dig trogen igen.s Konunga-sonen

upprepade, att han aldrig skulle älska någon annan i verlden.

Då gick Messeria bort till en jordfaster sten, klappade deruppå,

och sade: »alla min fru mors pysslingar komme fram och

hjelpe att rensa Hafs-fruns stall!» Genast kom der upp en

sSdan skara pysslingar, att hela marken hvimlade; och de små

männen arbetade så idet och träget, samt upphörde inte förr

än hela stallet var rensadt. När nu allt var redo, kröpo pyss-

lingarne äter ned under stenen, och ingen såg dem mera. Men

Messeria satte sig att samtala med prinsen, och varnade honom

att icke låta någon veta huru de trälTat hvarandra. Hon lärde

honom äfven, att Hafs-fruns döttrar icke voro annat än ko-

nunga-barn, hvilka blifvit förvandlade till all slags djur. »Men»,

sade boo, »om du inte vill svika mig, kom då ihåg att jag är

förbytt till en liten katta, som är. bränd på sidan och klippt i

det ena örat.» Ungersvennen lade detta tal noga på minnet,

och sade att han aldrig \ille glömma hennes råd. Dermed togo

de ett kärligt farväl ifrån hvarandra.

Bittida om morgonen, det första dager blef ljus, gick

prinsen inför siti matmoder, såsom honom var lillsagdt. När

Hals-frun blef honom varse, sporde hon om han fullgjort

hennes uppdrag. S\ennen jakade härtill, och de gingo samman

dit stallet låt:. Vid nu käringen fick se att allt var redo

som hon befallt, vardt hon övermåttan förundrad, och frå-

gade: »huru gick det till? har det varit någon och hulpit dig?»

Konunga-sonen svarade, alt han icke hade trälTat någon. Hafs-

fr un tog till orda: »om så är, vill jag stå fast vid mitt ord

och löfte, som jag gifvit Du skall lä välja en ibland mina

döttrar, och sedan draga hem igen till dina fränder.»

Konunga-sonen gick nu ined Hafs-frun, och de kommo i

en stor sal, hvarest prinsen aldrig ^arit tillförene. Salen var

mycket fager, och smyckad på det aldra kostligaste med

Kiild och silfu-r, och deriaae vi o samlade en stor skara djur
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af allehanda slag. ormar, paddor, ödlor, kattor, vesslor, och

andra, som insen kan uppräkna. Hafsfrun tog till orda: »här.

ser du alla mina döttrar, välj nu hvilken du vill!» Men när

svennen såg de otäcka djuren, blef han illa till mods, och visste

icke rätteligen hvart han skulle vända sig, så vederstyggliga

syntes de honom. Bäst det nu var, fick han se en liten

katta, som var bränd på sidan och hade ena örat afklippt;

men kattan gick omkring i rummet, viftade med svansen, och

såg mycket bekymrad ut. Då kom prinsen ihåg hvad Mes-

seria hade sagt, han giek så bort till den lilla kattan, strök

henne med handen, och sade: »denna vill jag hafva och ingen

annan.» I samma stund skiftade djuret sin hamn, der rann

upp en fager mö, och svennen igenkände den vana flickan,

som hulpit honom. Men Hafs-frun blef mycket misslynt, och

sade: >;h vårföre skulle du välja henne? Hon var mig kärast

af alla mina döttrar.»

När så åter någon tid gått förbi, lät Hafs-frun efterskicka

konunga-sonen, och sade: »jag vill nu tillreda ditt bröllopp;

men först skall du fara efter bröllopps-kläder åt din unga brud.

Gäck derföre till min syster, och helsa ifrån mig, så får du allt

som tarfvas.» När nu prinsen fick veta, att han skulle fara

till Ilafs-fruns syster, blef han mycket bedröfvad, ty han kunde

väl förslå att det var en vådlig färd. Han satte sig derföre

ned och grät bitterligen. Vid han satt som bäst, kom den

fagra Messena gåendes, och sporde hvi han var så bedröfvad.

Prinsen svarade: »jo, jag må väl gråta. Hafs-frun har befallt

mig draga bort till hennes syster efter bröllopps-kläder, och

jag kan väl tänka det blir en farlig resa.» Messeria sade:

»om du vill lofva att vara mig trogen, skall jag hjelpa dig och

alllid vara dig trogen igen.» Konunga-sonen försäkrade å nyo

att han aldrig skulle s\ika sin tro och löfte emot henne. Då

tog mön till orda: »när du gifvcr dig på väg, kommer du först

till en grind, som står i sjelfva landa-märet der Ilafs-fruns egor

sluta. Grinden är gammal och trög. Smiirj henne med smörja

ur detta sniörje-horn. Sedan kommer du till t\änne karlar,

som hugga en ek in\id vägen. Männen hafva yxor af träd,

gif dem dessa yxor af jcrn. Dernäst kommer du till t\änne
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andra karlar, som stå Nid gården och tröska. De liaf\a slagir

af jern, gif dom dessa slagor af träd. SI kommer du till

hanne örnar, Inilka \|\as och bota när du gir förbi, (iif

dem dessa begge kött-stycken. Men hos Eafs-fruns Byster har

jag aldrig \aiit, och kan derföre inte rflda dig. Nar bara för-

_, och ut ingenting.» Prinsen tackade mycket lör dossa

goda råd, och lofvade noga följa dem. Derefter tog han farväl

af nfesseria, och begynte sin vandring.

Sedan han färdats någon stund, kom han till en grind,

som stod i sjelfva landamäret hvarest Hafs-fruns egor slutade.

Men grinden var gamma), och lopp trögt pfl sina hakar.

Da gjorde prinsen som Messeria hade lärt honom; han tocj

upp sitt smörje-horn och smorde bakarne, Derefter gick

han längre fram, och kom till hanne män som höggo. De
hade en yxa af träd; men konunga-sonen i:af dem h\ar sin

jern-yxa. Han kom så dit, hvarest tröske-karlarne stodo.

!»• hade tunga slagor af jern, men prinsen gaf dem Blagor

af träd. Vidare kom han till hanne örnar, som yfdes

och hotade när ban gick förbi. Men prinsen gaf dem h?ar

sitt kött-sheke, och kom så utan hinder fram till gården, dit

han aktade sin färd.

När konunga-sonen kom in, staddes han för Hafs-fruns

syster, och framförde sitt ärende. Han hlef så emottagen på

det aldra hästaf men käringen hade ett elakt utseende, och

svenncn kunde väl förstå alt hon ick>- mente allt som hon sade.

Hals-frun bad honom nu sitta ned, me'ns hon tillredde hröl-

lops-sakecoa , och lät inhära mat att han skulle äta. Men prin-

sen ihogkom sin kiirestas råd, och ville icke smaka maten,

utan passade tillfälle och pömde den i Bangen. När det så lidit

n stund, trädde Hafsfrun in, och sporde om hennes gäst

hade ätit. Ungera ennen jakadc härtill. Då log käringen under

skinn, och sade:

»manna-tiufvud hvar äst du?»

Maten svarade:

'jag står vid sänga-fötterna,

jag står vid sänga-fötterna.'
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Nu värd t svennen illa till mods, ty han markte karingens

ondska; men Hafs-frun blef vred, gick efter maten, och sade

att prinsen skulle äta deraf, antingen lian ville eller inte.

Käringen gick så ut för andra gången, och svennen såg

sig om efter ett nytt göm-ställe. Han stoppade nu mäter i

ugns-hålet, och dolde den så godt lian förmådde. Men det töf-

vade inte länge, förr än Hafs-frun kom tillbaka, och sporde

om han ätit. Prinsen jakade härtill. Då log käringen i sitt

falska hjerta, och sade:

»manna-hufvud hvar äst du?»

Maten svarade:

'jag står i ugns-hålet,

jag står i ugns-hålet.'

Vid nu Hafs-frun förnam att svennen var på sin vakt emot

hennes ränker, blef hon öfvermåttan vred, gick efter ma-

ten, och sade prinsen skulle äta deraf, eller gällde det

hans lif.

Käringen gick derefter bort för tredje gången. Då visste

svennen i sin nöd icke hvar han skulle gömma maten, utan

förstack den i barmen under sina kläder. När så Hafsfrun

kom tillbaka, frågade hon som förut, om han hade ätit. Pojken

jakade härtill. Då sade käringen:

»manna-hufvud hvar äst du?

Maten svarade:

'jag sitter i barmen,

jag sitter i barmen.'

Nu log Hafs-frun, och mälte:

»sitter du i barmen,

kommer du snart i tarmen.»

Derefter gaf hon svennen många helsningar till hans mat-

moder, räckte honom en ask med bröllopps-saker, önskade

honom lycka på resan, och så skiljdes de ifrån hvarandra.

Ungersvennen gaf sig nu på hemvägen, och glad var han,

såsom inte kan synas underligt. Men »det är inte värdt att
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ropa Hej! förrän man kommer öfvet backen», som det gamla

onNtäfvct Ivder; ty prinsen hade icke hunnit längre än till de

örnarne, förr än karingen ropade:

»örnar! rifven ihjel honom.»

I>å biel han mycket förskräckt Men när örnarne fingo se

hvem det var, \ille dt 1 inte göra honom skada, utan svarade:

'nej, han har gifvit oss mat,

han har gifvit o^s mat.'

Prinsen pick så förbi, och kom till männen som tröskade.

Då ropade Hafs-frun:

otröskarel slå ihjel lionom.»

Nu hlef svenncn åter mycket rädd; men när karlarne sågo

hvem det var, ville de inte göra honom något ondt, utan sva-

rade:

'nej, lian har gifvit oss träd-slagor för jern-slagor,

trad-slagor för jern-slagor.'

Rononga-s 'iien sia pp sa undan, och kom till männen som

. > på trädet. Då ropade Hafsfrun:

shugge-karlar] huggen ihjel honom.»

Men när karlarne sågo hvem det var, ville de inte göra honom

t förnär, utan sade:

'nej, han har gifvit oss jern-yxor för träd-yxor,

jern-yxor för träd-yxor.'

Nu vände prinsen hälarne till, och sprang det fortaste han

förmådde, intill dess han kom uti lamJaniäret. l>å ropade

Hafs-frun:

. grind 1 kiämm ihjel honom.»

Men grinden svarade:

'nej han har smort mig,

han har smort mig.'

Svrrmen k -in så in på sin matmoders egor, och lärcr ingen

undra, att han var mycket trött eller en slik färd.
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Sedan konunga-sonen hvilat sig en stund, begynte han åter

vandra emot hemmet. Me'ns han nu färdades stigen fram,

rann honom i hugen, att det väl kunde vara roligt få veta

hvad hrollopps-saker voro gömda i asken. Han tänkte sa uppå

sin käresta och hennes varningar; men som det plägar hända,

»ungdom och visdom följas inte åt», och ju mer han grundade,

desto större blef hans nj fikenhet. Till sluts kunde han inte

längre styra sin åhåga, utan gläntade på ask-locket vid den

ena brädden. Men nu fick han se ett stort nymäre, ty

asken var full med gnistor, såsom honom tycktes, och vid han

gläntade på locket, stod det som en eld-ström utur öppningen,

och gnistorna fiögo omkring åt alla håll. Då ångrade prinsen

sin obetänksamhet; men det var för sent, och till sluts kunde

han for räddhåga hvarken gå fram eller tillbaka, utan satte sig

ned och grät bitterligen. Åndteligen föll honom i tankarne, att

han väl kunde fresta om Messerias pysslingar \ille hjelpa

honom. Han gick så fram till den jordfasta stenen, klap-

pade deruppå, och ropade: »alla min fru mors små pyss-

lingar komme fram och hjelpe mig lägga in brud-sakerna!»

Genast kom der fram en otalig mängd pysslingar, och de små

männen spridde sig åt alla håll, och jagade efter gnistorna

öf\er både berg och dalar. När det så lidit en stund, kom

hela skaran tillbaka , hvar en hade fångat en gnista, och lade

den åter i asken. Derefter kröpo pysslingarne ned under

stenen. Men konunga-sonen satte sig i sinnet att en annan

gång vara klokare, och \ ändrade så med glädje och fröjd hem
till borgen, der hans matmoder bodde.

När nu Hafs-frun blef honom varse, och förnam att han

väl genomgått alla farligheter, vardt hon mycket förvånad, och

undfick honom på det bästa. Hon lät så fira prinsens bröllopp

med stor ståt och gamman, och alla hennes döttrar voro med

på gästabudet. Men Messeria var den vanaste ibland alla

konunga-barnen, och brudgummen höll henne kår framför alla

koslbarheter, som han sett i det fagra slottet

Sedan brölluppet var till ända, Gogo prinsen och hans

fagra brud orlof att draga sina färde. De togo så afsked ifrån

Hafs-frun, och önskade af allt hjcrla att de aldrig mer skulle
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råka henne. Derefter satte do sig i en förgyllande karm, ocli

foro öfver många gröna slätter, tills de kommo upp ur liafvet

icke långt ifrån kungs-gården. Men nu kände ungersvennen

en stor längtan, att se huru det stod till hemma hos hans

fränder. Messeria lade sig deremot, och sade att det båtade

mera om de först foro till hennes fader, som också var en

konung. Prinsen stod likväl fast vid sin mening, och så fick

han råda. När de så skulle skiljas åt, tog Messeria ett löfte

af sin brudgum, att han icke skulle smaka någon föda me'ns

han var borta, utan genast vända tillbaka. Konunga-sonen

lofvade lyda henne härutinnan, och drog derefter å stad. Men
den unga bruden satte sig ned, och grät bitterligen, ty hon

kunde väl förutse huru hans färd skulle aflöpa.

När nu ungersvennen kom i sin faders gård, blef en stor

fröjd såsom man väl kan tänka, och aldramest gladdes konun-

gen och hans gemål, drottningen. Der blef så anrättadt ett

präktigt gästabud, och alla önskade prinsen välkommen hem
igen. Men svennen ville hvarkcn äta eller dricka, utan sade

att han genast skulle fara sin väg. Detta föll drottningen säll-

samt före, och hon ville icke släppa honom fastandes ifrån sig.

Prinsen blef således öfvertalad med många böner, och lät änd-

teligen förmå sig att smaka ett peppar-korn. Då förändrades

hans bug, så han glömde sin fagra brud, och allt som veder-

farits honom medan han var hos Hafs-frun. Han begynte der-

efter äta och dricka, och göra sig glad med sina fränder. Men

Messeria satt i skogen och väntade, tills sol gått ned. Derefter

drog hon med stor sorg hän till en liten koja, och beddes få

låna hus al det fattiga folket som bodde der.

D<t led så någon tid bortåt, och konungen önskade att

lians son skulle fästa sig en gemål. Prinsen hade ingenting

häremot, utan for bort till ett annat rike, och friade till en

fager konunga-dotter. Derefter reddes till gästabud, och bröl-

loppet dracks med lust och lek och allsköns gamman. Men

den fagra Messeria vandrade fram till kungs-gården, och beddes

få vara med som tjenste-mö. Hon gick så ut och in i

bröllopps-salen, och man kan väl tänka, att det var med tungt

15
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hjerta. Men hon döljde sina tårar, och under den allmänna

glädjen var der ingen som aktade uppå hennes sorg.

När brölloppet hade stått någon stund, sattes bord framför

gästerna, och Messeria biträdde att bära in maten. Hon hade

med sig tvänne dufvor, som flögo fram och åter i salen. vid

nu första anrättningen bars in, tog tärnan trenne hvete-korn

och kastade för dufvorna; men hannen flög fram, plockade alla

tre kornen, och lemnade intet åt sin maka. Då qvad den

lilla dufvan:

»Tvy vare dig!

för du svek mig,

som kungens son svek Messeria.»

Det blef nu tyst i salen, och gästerna förundrade sig öfver de

små foglarne. Men brudgummen vardt mycket tankfull, loc-

kade dufvorna till sig, och smekte dem.

Efter någon stund sattes den andra rätten på bordet, och

Messeria halp till att bära in maten. Hon kastade nu åter

trenne hvete-korn för sina dufvor; men det gick såsom förra

gången, hannen plockade alla tre kornen, och lemnade intet

öfrigt åt sin maka. Då qvad den lilla dufvan:

»Tvy vare dig!

för du svek mig,

som kungens son svek Messeria.»

Nu blef åter tyst i salen, och alla gästerna lyssnade till

fogelns ord. Men konunga-sonen blef underlig till mods, och

lockade de små dufvorna, och smekte dem.

När så tredje rätten bars in, kastade Messeria åter trenne

hvete-korn för sina dufvor. Men hannen flög fram och ploc-

kade alla tre kornen, utan att lerana något åt sin maka. Då

qvad den lilla dufvan:

»Tvy vare dig!

för du svek mig,

som kungens son svek Messeria.»

Nu blef en djup stillhet öfver hela gästabuds-salen, och

ingen visste hvad han skulle tänka om detta järtecken. Men
när konunga-sonen hörde dufvans ord, vaknade han som ur



KOM >(.A-<(lM\ ill II MISSIIIU. 22/

en dröm, och det rann honoro i sinnet, Innu illa han lönat den

fagra Messeria för all hennes kärlek. Han sprang så upp

ifrån bordet, tog don nnga tärnan i famn, och sade att hon

och ingen annan skulle hlifva hans bråd. Derhos förtäljde hat

om all den trohet Messeria hade bevist honom, och hvad annat

honom vederfarits medan han var hos Hafs-frun.

När konungen och drottningen och den öfriga bröllopps-

skaran hörde sådant, kunde de knappast komma tillhaka ifrSo

sin förvåning. Den främmande prinsessan hlef nu åtorskickad

till sina fränder; men Messeria smyckades till brud, och vardt

gifven åt den unge konunga-sonen. De lefde sä tillsammans i

mången god dag, ined tukt och ära. Men prinsen glömde aldrig

mera hört den fasra Messeria.

B. Konnnoa-Scmcn odj prinsessan Smgorra.

Ifrån Skåne.

Det var en gång en konung, som rådde öfver ett mäktigt

rike. Han var en stor höfding, ocli låg ofta på sina här-skepp,

både sommar och vinter. Det hände sig så en gång, när ko-

nungen var i leding, att hans snäcka stadnade ute på villande

sjön, och kunde icke gå hvarken fram eller tillbaka; men ingen

visste hvad det var som höll skeppet fast. Då gick konungen

upp i fram-stammen, och såg hvarest Hafs-frun satt på böl-

jorna vid skepps-bogen, och kunde han nu väl veta, att det

var hon som hejdade fartygets lopp. Han tog så till orda, och

frågade hvad hon ville. Hafs-frun svarade: »du slipper aldrig

härifrån, med min !re du lofvar mig det första lif du möter

på din egen strand.» Som konungen nu icke visste sig någon

råd att komma dädan, jakade han till Hafs-fruns vilkor. (lenast

hlef snäckan åter tlott, vinden blåste i seglen, och konungen

fick en god bör, ända till dess han kom i sitt land igen.

Konungen hade en enda son, som var femton vintrar gam-

mal, och i allo gaf godt hopp om sig. Den unge prinsen höll
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sin fader mycket kär, och längtade högeligen efter hans hem-

komst. Vid han nu fick se vimplarne på konungens skepp,

der de gingo fram öfver hafvet, hlef han mycket glad, och

lopp ned på stranden, för att helsa sin fader välkommen. Men

när konungen igenkände sin son, blef han illa till mods, ty

han hugsade hvad löfte han gifvit Hafs-frun. Han vände der-

före' sina ögon först till en galt, och så till en gås, hvilka

gingo omkring på sjö-stranden. Derefter drog han upp till sin

borg, och gaf befallning att galten skulle kastas i hafvet; såsom

ock skedde.

Andra dagen blef en häftig storm, sjön gick hög, och

galten vräktes död uppå stranden, tätt invid kungs-gården. Nu

kunde konungen väl förstå, att Hafs-frun var vred. Han gaf så

befallning att gåsen skulle kastas i hafvet; men det gick sam-

maledes, der blef storm och sjö-gång, och böljorna kastade

fogem död uppå stranden. Då rann det konungen i sinnet, att

Sjö-frun ville hafva hans enda son. Men pilten var sin faders

högsta glädje, så att konungen ville icke mista honom för

halfva sitt rike.

Huru länge det nu led, fick konungen omsider sanna det

gamla ord-sfäl-.et, att »ingen man är starkare än sitt öde».

Ty det hände sig en dag, att pilten gick ned till stranden, för

att leka med andra barn af hans ålder. Då räcktes der upp

ur vattnet en snö-h vit hand, med gyllene ringar på hvart enda

finger. Den hvita handen fattade konunga-sonen, der han lekte

uppå sjö-landet, och drog honom ned i de blåa böljorna. Prin-

sen blef så förd genom hafvet, öfver många gröna stigar, och

stadnade icke förr än han kom uti Hafs-fruns gård. Men det

är sagdt, att Hafs-frun har sin sal djupt ned på hafs-botten,

och den är så fager, att den glimmar af guld och dyra stenar,

både innan och utan.

Ungersvennen dväljdes nu i den fagra borgen, och träffade

der många andra ädla konunga-barn. Men ibland Hafs-fruns

tärnor var en ung prinsessa, som hette Singorra; hon hade

varit der i sju runda år, och visste många hemliga ting. Ko-

nunga-sonen fattade en stor kärlek för den fagra jungfrun,
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och de lofvade hvarandra sin tro och ära, så länge de mande

lefva i vorlden.

Bn dag lat Hafs-frun kalla ungersvennen, och sade: »jag

har väl kunnat märka, att din bug leker till Singorra, min

tärna. Nu vill jag sätta dig tre prof före. Om du fullgör

dem, vill jag gifva dig den fagra mön, och orlof att draga hem

till dina frinder. Men om du icke gör hvad jag tillsäger dig, skall

du stanna här och tjena mig i alla dagar.» Svennen kunde

icke mycket svara härtill. Hafs-frun förde honom dcrefter till en

stor äng, som var tätt bevuxen med grönt sjö-gräs. Hon sade:

»det må hlifva ditt första prof, att du skall skära allt gräset,

och sätta det åter upp, h varje strå på sin rot, så det frodas

och växer som tillförene. Men allt skall vara redo i afton,

när solen gläder sig.» Så ordadt, gick hon sina färde,

och lemnade svennen åt sig sjelf. Prinsen hegynte nu att

skära och skära, allt hvad skäras kunde; men det hade icke

töfvat länge, förrän han rätt väl kunde se och märka, det

han aldrig skulle gå i land med sitt prof. Han satte sig dcr-

före ned på ängen, och grät bittertigen.

\ id ungersvennen nu satt som häst och grät, kom den

fagra Singorra gåendes till honom, och frågade hvi han var så

bedröfvad. Konunga-soncn svarade: »jag kan icke annat än

gråta. Hafs-frun har befallt mig skära hela ängen, och sätta

hvarje strå på sin rot igen. Om jag inte det har gjort tills

sol går i skog, mister jag dig och all annan glädje här i veri-

ten.» Jungfrun tog till orda: 'jag vill hjelpa dig, om du eljest

lofvar bli mig trogen; ty dig skall jag aldrig svika.' Prinsen

jakade härtill, och sade att han icke skulle bryta sin tro och

h>fven emot henne. Då fattade Singorra skäran, och rörde vid

gräset; i samma stund var hela ängen skuren, och alla de små

gräsen föllo pu en gång till mark. Hon rörde så åter igen vid

gräset, och se! då reste sig hvarje strå på sin rot, och ängen

blef som tillförene. Derefter gick prinsessan sin \;i-r ; men

Bvennen blef väl till mods, trädde glad inför sin matmoder, och

sade att han lyktat sitt göromål, som hon tillsagt honom.

Andra dagen lät Hafs-frun ånyo kalla ungersvennen, och

sade: »jag vill nu sätta dig ett annat prof li.ro. 1 mitt stall



250 HAKS-Hd.V

stånda hundrade hästar, och der har icke varit rensadt i manna-

minne. Nu skall du gå dit, och göra stallet rent. Om du det

har gjort tills i afton när solen qvällas, vill jag stå fast vid

mitt löfte.» Så ordadt, gick hon sina färde, och lemnade

svennen åt sig sjelf. Men när prinsen kom till stallet, kunde

han väl se och märka, det han aldrig skulle gå i land med

sitt arbete. Han satte sig derföre ned, stödde hand under

kind, och grät bitterligen.

Han hade inte suttit länge, förrän den fagra Singorra kom
åter gåendes, och sporde hvi han var så sorgsen. Konunga-

sonen gaf till svar: »jag kan icke annat än gråta. Hafs-frun har

befallt mig rensa hennes stall, om jag eljest icke vill mista

dig och all annan glädje. Men stallet skall vara rent i afton,

vid sola-glädningen.» Jungfrun tog till orda: 'jag vill hjelpa dig,

om du lofvar bli mig trogen; ty dig skall jag aldrig svika.'

Frinsen jakade härtill, och sade att han aldrig skulle älska

någon annan än henne. Då gick Singorra bort till stall-dörren,

fattade en gull-piska som häng på vägizen, och slog hästen,

som stod längst undan i vrån. Genast slet hästen sig lös,

och begynte skrapa marken med sina hofvar, intill dess hela

stallet var rent, så att alla hundra fålarne gnäggade och

stampade af fröjd. När allt detta var gjordt, gick prinsessan

sin väg; men svennen var väl till mods, och trädde glad inför

sin matmoder, att förkunna det han fullgjort hennes bud och

befallning.

Tredje dagen lät Hafs-frun åter kalla konunga-sonen, och

sade: »jag vill sätta dig ännu ett prof före. Om du fullgör

äfven det, vill jag stå last vid mitt ord, som jag lofvat; men

om du inte gör som jag säger, skall du stadna här och

tjena mig i alla dagar.» Prinsen sporde hvad hans matmoder

äskade. »Jo», sade Hafs-frun, »i min stiga äro väl sinom

tusende svin, och der har icke varit måkadt på hundrade år.

Nu skall du maka svin-stigan, och det skall vara gjordt tills

i afton när sol pr ned.» Så ordadt, förde hon konunga-

sonen till en stor stiga, hvarest lågo liera svin än någon visste

tal uppå, och smutsen ar samlad till ett högt berg, så att

ingen kunde komma fram, uton allenast öfver en smal spång.
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Derefter vände Hafs-frun tillbaka, och trodde förvisst att sven-

nen icke skulle gå i land med sitt företag. Konunga-sonen

kunde icke heller tänka annat. Han satte sig derföre ned,

stödde hand under kind, och fällde modiga tårar.

Vid han nu satt och grät, kom den fagra Singorra gå-

endes, och sporde hvi han var så bedröfvad. Prinsen svarade:

»jag kan väl inte annat än vara ledsen. Hafs-frun har befallt

mig rensa hela svin-stigan. Om jag inte det har gjort innan

qväller, när solen bergås, mister jag dig och all annan

glädje.» Jungfrun tog till orda: 'var tröst! jag vill bjelpa dig,

om du eljest lofvar bli mig trogen; ty dig skall jag icke svika.'

Konunga-sonen jakadc härtill, och sade att han aldrig i verlden

skulle glömma henne. Då steg Singorra upp på smute-högen,

och gick varsamt fram öfver spången, intill dess hon kom till

en gammal grå galt, som låg gömd i gyttjan. Konunga-dottern

qvad:

»Galt, Galt! gör rent efter dig,

så blir du fri.»

Men knappast voro orden utsagda, förr än galten sprang

upp, for hastigt omkring i stigan, bökade med trynet och

sparkade med klöfvarne, samt vände icke åter, förr än hela

platsen var ren som ett sals-golf. Derefter flydde han sin kos,

och kom aldrig mer igen; men prinsen var glad, och kunde

icke fyllest prisa den vana jungfrun för allt hennes bistånd.

Konunga-sonen trädde nu inför sin matmoder, och sade

att han fullgjort hennes begäran, som hon hade tillsagt. Då

blef Hafs-frun öfvermåttan vred, och tänkte att hon väl skulle

fresta hvem som var starkare, hennes list eller svennens lycka.

Hon lät så icke märka sig med någonting; men om morgonen,

när sol rann upp, ropade hon ungersvennen, och sade att han

skulle fara till hennes syster efter brud-saker. Hon gaf honom

tillika en ask att lägga sakerna i, och tyckte prinsen sig väl

kunna märka af hennes uppsyn, att hon icke väntade honom

oskadd tiUbaka ifrån den resan.

När det så led på tiden att svennen skulle gifva sig bort,

kom den fagra Sincorm gående* till honom. Hon sade: »jag
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har sport att du skall fara till Hafs-fruns syster, och lära vi

aldrig mer råkas, om du inte gör såsom jag nu vill säga dig.

Här har du tvänne jern-knifvar, tvänne jern-yxor, tvänne ylle-

mossor, och tvänne kakor. Dem skall du taga med dig, och

skänka bort under vågen, livar helst du kan finna rådligt. Men

när du kommer fram, skall du noga akta hvar du sätter dig.

I trollets sal äro fem stolar af olika färg. Om du sätter dig

på den hvita stolen, sjunker du, och sjunker ända ned i hafsens

grund, och kommer aldrig upp igen. Om du sitter på den

röda, brinner du och brinner, och blir aldrig kall igen. Om
du sitter på den blåa stolen, får du slag och brådöd, och vi

ses aldrig mer igen. Om du sitter på den gula, får du tvin-

sot, och täres, och trånar, och blir aldrig frisk igen. Men på

den svarta stolen kan du sitta, ty der blir du oskadd.» Hon

tillade: »här är ett silkes-hyende, det skall du lägga under

ormen, som ringlar på sals-golfvet. Men framför allt ät icke

af maten, ty då blir du död, och jag får aldrig se dig mera.»

Konunga-sonen tackade mycket för dessa goda råd, tog så

afsked ifrån sin käresta, och lärer ingen undra, om de skiljdes

med stor sorg å begge sidor. Derefter begynte han sin vand-

ring, och intet är oss sagdt om hans färd, förrän han kom
till tvänne män, som höllo på att tälja och slöjda; men de

hade inte mer än en knif, och dålig var den, ty han var af

träd. Då rann det prinsen i hugen hvad Singorra hade sagt,

han tog så fram sina jern-knifvar, och gaf åt de begge slöjde-

männen.

Ungersvennen gick så ett stycke bättre fram, och kom till

tvänne hugge-karlar; men deras arbete skred mycket smått,

ty de hade inte mer än en yxa, och dålig var den, ty hon

var af träd. Då kom prinsen ihåg sin kärestas råd, och

skänkte dem hvar sin jern-yxa. Derefter fortsatte han sin

färd, och kom till tvänne karlar, som stodo vid vägen och

malde på en qvarn; men vinden blåste kall, och männen

voro bar-hufvade. Då gjordes det prinsen ondt om de begge

karlarne, och han gaf dem hvar sin ylle-mössa. Han van-

drade så ännu en stund, och kom lill borga-grinden. Då
rusade der fram en ulf och en björn, och ulfven glupade, och
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björnen brummade, som ville de uppsluka honom. Men unger-

svennen var inte rådlös; han logen kaka, bröl den i tu halfvor,

och gaf ulfven och björnen hvar sitt stycke. Yild-djuren kröpo

nu tillbaka i sitt ide, och lemnade rågen fri, så att prinsen

utan vidare afventyr kom fram till trollets gård.

När svennen kom in, staddes han för Rå-drottningen, bet-

sade ifrån hennes syster, och framförde sitt ärende. Han blef

nu emottagen på det aldra bästa, och käringen lofvade st\ra

om bröllopps-sakerna, som begärdt var. Hon lät så fram-

sätta en hvit stol, och bad ungersvennen hvila sig efter den

tinga resan. Men prinsen kom ibåg Singorras råd, och sva-

rade att han inte var triilt. Då lät Rå-drottningen bära fram

den röda stolen; men prinsen svarade som förut, att han väl

orkade stå. Käringen lät dcrefter bära fram den blåa stolen;

men svennen ville icke sätta sig. Likaledes ock med den gula

stolen. När så Rå-drottningen icke afstod ifrån sin begä-

ran, gick svennen fram till ändan af salen, satte sig på den

svarta stolen, ocb sade: > här tyckes mig att en liten hvila kan

vara god.» Käringen kunde bäraf skönja att prinsen var på

sin vakt, och man kan väl tänka, att hon inte blef vänligare

till sinnes för det.

Rå-drottningen tog nu fram en korf, bjöd prinsen äta,

och sade, att han väl tarfvade något till lifs efter så lång en

vandring. Svennen undskj Ilade sig att han icke var hungrig,

men det halp inte: lian skulle äta, antingen han ville eller icke.

Käringen L-ick dcrefter bort, för att tillreda bröllopps-sakerna;

men talade först till sin orm, som låg i ett hörn af salen:

»Ormen min!

vakta honom du.»

Vid nu svennen kom för sig sjelf, och blef varse ormen der

den ringlade sig på sals-golfvet, rann honom i lingen livad

Sinuorra hade sagt. Han gick derföre hän till odjuret, strök

det med handen, och lade silkes-hyendet under dess hufvud;

Inilkct ormen lät sig väl behaga. Dcrefter smög prinsen bort

i vrån, gömde korfven under sop-rjvasten, och gick så åter

till sitt säte.
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Knappast var han redo härmed, förrän Rå-drottningen

kom in igen, och sporde om han ätit af maten som hon gifvit

honom. Konunga-sonen jakade härtill. Då sade trollet:

»Pölsa-var min!

hvar äst du nu?»

Korfven svarade:

'I sop-vrån här,

I sop-vrån här.'

Nu blef Rå-drottningen mycket misslynt, hemtade korfven,

och sade, att prinsen skulle äta upp den tills hon kom igen.

Derefter gick hon ut; men talade först till ormen:

»Ormen min!

vakta honom du.»

När så käringen var borta, visste prinsen inte sin lefvan-

des råd hvar han skulle gömma den stygga anrättningen. Om-
sider hittade han på, och stoppade den i barmen, under klä-

derna. Det hade så intet lidit långt om länge, förrän trollet

kom igen, och sporde om han ätit sig mätt. Svennen jakade

härtill. Då sade Rå-drottnin"en:

»Pölsa-var min!

hvar äst du nu?»

Korfven svarade:

'Här, i barmen,

Här, i barmen.'

Nu blef käringen väl tillfreds, och mälte:

)Ast du i barmen,

nog kommer du i tarmen.»

Konunga-sonen fick derefter en ask med bröllopps-saker,

tog så afsked ifrån Rå-drottningen, och lagade sig mot hem-

met. Men han hade knappast kommit ut på gården, förr

än korfven begynte röra sig under hans kläder, och förbyttes

till en stygg drake, som bredde ut vingarne och flög högt upp

i sky. Då blef ungersvennen förfärad, och vandrade det for-
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taste han kunde. Nar lian så kom till borga-grinden, ropade

karingen:

»Björnen min,

rif honom i tusende flingor!»

(ienast rusade björnen fram; men svenncn tog en half kaka,

och kastade i djurets murm. Då sade björnen:

»Hungrig var jag,

nu är jag mätt,»

och lufsade så tillbaka i sin kula. Men svennen fortsatte sin

färd, och kom till ulfven. Då ropade trollet:

»Ulfven min,

rit' honom i tusende flingor!»

Straxt rusade ulfven fram, och glupade stort; men konunga-

sonen tog den halfva kakan, och kastade i hans munn. Ulfven

gick så tillbaka i sitt ide, sägande:

»Hungrig var jag,

nu är jag mätt.»

Nu tycktes det konunga-sonen föga rådligt att töfva. Han
tog derföre till att springa det snabbaste han kunde, och kom
till de begge männen som molo på qvarnen. Då ropade llå-

drottningcn:

»mjölnare två,

målen honom i tusende flingor!»

Men när mjölnarena fingo se hvem det var, ville de icke göra

hononi någon skada, utan sade: »inte ska' \i löna godt medondt.

Han har gett oss ylle-mössor; förr stodo vi bar-hufvade.» De

fortfora så att mala utan uppehåll; men s\ennen lopp stigen

fram, och kom till männen |ora slöjdade. Då ropade käringen:

»Tälja re två,

Täljen honom i tusende flingor !«

Men när täljarena fingo se hvem det var, ville de icke göra

honom nfigon '-kåda, utan sade: »inte ska' \i löna godt med

ondt. Förr täljde vi med träd-knifvar; han har gett oss jern-
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knifvar.» De gingo så åter till sitt arbete; men konunga-sonen

skyndade framåt, och kom till karlarne som höggo. Då ropade

trollet om igen:

»Huggare två!

Hugg' honom i tusende flingor!»

Men när hugge-karlarne fingo se hvem det var, ville de ieke

göra honom något för när, utan sade: »inte ska' vi löna godt

med ondt. Förr hade vi yxor af träd; han har gett oss yxor

af jern.» Karlarne begynte nu hugga som förut; men konunga-

sonen lopp vägen fram, och stadnade inte förr än han kom
åter till Hafs-fruns gård.

Ungersvennen gick så inför sin matmoder, gaf henne bröl-

lopps-sakerna, och gjorde reda för sin sändning. När nu

llafs-frun såg honom helbregda, hlef hon mycket förundrad,

och man kunde väl märka att hon var vred. Det led så

på aftonen, att folket skulle till sängs. Då kom den fagra

Singorra gåendes till prinsen, helsade honom med stor huldhet,

och sade: »nu är käringen vred, och vi måste snarligcn fly

undan, om vi hafva lifvet kärt.» Prinsen genmälte: 'huru skall

det gå till? Aldrig komma vi ur Hafs-fruns gård, utan

hennes goda minne.' Jungfrun tog till orda: »var tröst! jag

skall finna på råd, om du eljest lofvar bli mig trogen; ty dig

skall jag aldrig svika.» Ronunga-sonen försäkrade åter, att

han aldrig skulle älska någon i verlden, utom henne. Då sade

Singorra: »gäck ned till stallet, och lägg guld-sadeln uppå den

svarta hingsten; men lägg silfver-sadeln på det svarta stoet.

Vid midnatts-tid fara vi hädan.» Prinsen gjorde som konunga-

dottern hade sagt, vandrade ned till stallet, lade guld-sadeln

uppå den svarta gångaren, och silfver-sadeln på det svarta

stoet. Men Singorra gick in i jungfru-buren, lindade samman
klutar och gjorde tre små dockor, h vilka hon ställde, en vid

sängen, en midt på golfvet, och en vid tröskeln. Derefter skar

hon sig i venstra lillfingret, lät en blod-droppa falla på hvarje

docka, och sade: »J skolen svara för mig när jag är borta.»

När det nu var vid midnatts-tid , smögo konunga-barnen

ned till stallet, satte sis upp på sina gångare, och rymde bort
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ur Hafs-fruns gård. Pe redo sä hela natten, utan att någon

märkte deras färd. Men när det led emot otte-mäl, och ha-

narne begxnte gala, vaknade Hafs-frun i högan loft, och ropade:

»Singorra min!

sofver du ännu?»

•Nej, min fru!' svarade dockan, som stod vid sang-stolpen.

Del led så någon stund, och Hafs-frun ropade åter:

»Singorra min!

livad gör du nu?»

'Jag cör upp eld, min fru!' svarade den andra dockan, som

stod på golf-tiljan. Det gick så en stund, och käringen ropade

tredje gången:

»Singorra min?

brinner det ännu?

'Ja, gör det så, min fru!' mälte den tredje dockan, som stod

vid tröskeln. Men när det led emot dager, kom Ilafs-frun

sjelf gåendes i Singorras jungfru-stuga, och man kan \äl tänka

att hon inte hlef god, när hon fann buren tom, och ingen der-

irme utom dockorna, som stodo på golfvet och stirrade. Hon

lopp så ned till stallet, för att se om sina fålar: men inte fick

hon någon tröst der heller; ty den svarte gångaren var borla,

det svarta stoet var borta, och käringen kunde häraf väl för-

stå, att konnnga-barnen Hytt sina Tärde.

Hafs-frun blef nu öfvermåttan \ied, och satte sig i sinnet

alt de begge rymmarne icke skulle ha gjort henne det för

intet. Hon repade derföre sin dräng, och sade: »skynda dig och

sadla min egen book, som tar hundrade mil i steget. Rid så

bort, och fånga både smått och stort!» Drängen var genast

redo, sadlade käringens bock, satte sig upp på hans rygg, och

for af, som när \ -tiden spelar öf\er böljorna. När nu Singorra

fick höra gny och dön bakom sig, kunde hon väl förstå hvad

som var på färde. Hon xände sig derföre till konunga-sonen,

och sade: »hör du hur det susar? nu är bäst vi akta oss; för

Hafs-fruns bock är ute och lunkar.» Hon skapade så svj sjelf

och sin fästeman till två små råttor, som sprungo och lekte

vid vägen. Knappt var detta gjordt, förr än Hafs-fruns dräng
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kom farandes i luften, så det susade om honom. Vid han nu

fick se de begge råttorna, tänkte han för sig sjelf: »inte kunde

det val vara dem, som min matmoder menade.» Han red så

vägen fram, och vände tillbaka utan att finna något. Vid han

nu kom hem, stod Hafs-frun ute på sin gård, och frågade:

»nå! har du sett dem?» 'Nej,' sade drängen, 'jag såg ingenting,

bara ett par små råttor, som lekte jemte vägen.' »Dem skulle

du ha tagit», sade Hafs-frun, och var mycket vred. »Vänd nu

tillbaka, och fånga både smått och stort!»

Drängen steg så åter upp på den snabbfotade bocken,

och for af som en blåst. Men när Singorra fick höra gny och

dön bakom sig, sade hon till sin följeslagare: »hör du hur det

susar? Nu är bäst vi akta oss; för Hafsfruns bock är ute

och lunkar.» Hon förbytte derefter sig sjelf och sin käraste

till två små foglar, som flögo af och an i luften. Rätt som

det var, kom drängen ridandes på sin bock, och for förbi som

en ljungeld. Vid han nu fick se de begge foglarne hvilka ilögo i

luften, tänkte han för sig sjelf: »icke kunde det vara dem, som

min matmoder menade.» Han red så längre fram, och \ande

slutligen tillbaka, utan att hafva funnit något. När han nu

kom hem, stod Hafs-frun ute på sin gård, och frågade: »nål

har du sett dem?» 'Nej,' svarade drängen, 'jag såg ingenting,

utom två små foglar, som flaxade i luften.' »Just dem skulle

du tagit», sade Hafs-frun och var mäkta förgrymmad. »Vänd

nu tillbaka, och fånga både smått och stort!»

Drängen steg så åter upp på den snalibfotade bocken,

och for af som en tanke. Men när Singorra hörde gny och

buller bakom sig, sade hon till konunga-sonen: »hör du hur

det susar? Nu är bäst vi akta oss; för Hafs-fruns bock är ute

och lunkar.» Hon skapade derefter sig sjelf och sin hjertans-

kär till tvänne träd, som stodo jemte vägen; men träden hade

inga rötter. Knappast var det bestäldt, förr än drängen kom

ridandes på sin bock, och for fram så det liven i luften. Vid

lian nu fick se de begge träden, tänkte han för sig sjelf:

»inte kunde det väl vara dem, som min matmoder menade.»

Han red så förbi, och vände slutligen tillbaka med oförrättadt

ärende. När han nu kom hem, stod Hafs-frun ute på sin
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gård, och frågade: »nå! liar du sett dem?» 'Nej,' svarade drän-

gen, 'jag såg ingenting, utom tvänoe träd, som stodo \id

vägen.' »Just dem skulle du ha taLrit», sade Hafs-frun. »Bad

jag inte, du skulle fånga både smått och stort?» — Käringen

var nu öfvermåttan vred, och gaf sig sjclf på väg att jaga efter

flyktingarne. Men Singorra hade n\ttjat tiden, och nar Hafs-

frun kom fram, von» konunga-barnen redan öfver landamäret,

så hon icke hade någon vidare makt med dem.

Konunga-sonen och den fagra Singorra Färdades nu vägen

fram, och kommo upp utur hafvet icke långt ifrån kungs-

gården. Nar så ungersvennen igenkände sin faders gård, fick

han en stark åtrå att fara fram och se huru det gick hans

fränder, om de ännu voro vid lif. Singorra lade sis med all

makt häremot, ty hon kunde väl förutse huru allt skulle lyk-

tas; men prinsen bad så innerligen vackert, och till sluts kunde

hon icke stå emot hans böner. Det blef så beramadt, att

konunga-sonen skulle gå upp till kungs-gården; men Singorra

stadnade qvar, och bidade hans återkomst. Aid nu konunga-

barnen skulle skiljas åt, sade prinsessan: »ett skall du lofva,

för all den huldhet och tro jag visat dig. Du får icke tala

vid någon i din faders gård; ty då glömmer du ditt ord

och löfte, som du gifvit mig.» Prinsen samtyckte härtill, och

for derefter sina färde. Men konunga-dottern satte sig vid

vägen, och grät; ty det tycktes henne tungt att mista honom,

som hon höll så kär framför allt annat i verlden.

När nu ungersvennen kom ridandes i sin faders gård,

blef stor fröjd ibland alla hans fränder, och de gingo emot

honom med lust och hugnad. Men prinsen var underlig till

sinnes, och ville lnarken tala eller svara, utan lagade sig att

genast rida bort igen. Detta föll hans fränder sällsamt före;

men de kunde ickt qvarhålla honom. Vid prinsen så skulle

fara ut genom borga-grinden, kommo gårds-hundarne hastigt

rusande emot honom, och skällde hårdt. Då glömde svennen

sitt löfte, och ropade: »hut! hut!» Men i samma stund skif-

tades hela hans håg, så han förgät sin käresta och allt annat,

och det förgångna syntes honom icke annorlunda än som en svår

dröm. Han vände så åter till sina fränder, och undficks af
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alla med stor karlek. Och der vardt fröjd öfver konungens

gård, ja öfver hela riket, att kungen återfått sin enda son,

som så länge varit borta. —
Nu vilja vi gå tillbaka, och se huru det gick med

Singorra, der hon satt och väntade på sin fästeman. Hon
väntade och väntade; men ingen konunga-son hördes af. Då
kunde jungfrun väl förstå huru allt hade aflupit; hon blef

derföre mycket bedröfvad, gick undan ifrån vägen, satte sig'

vid en liten källa, och grät. När det så led emot mor-

gonen, och sol rann upp, kom der en ung flicka gåendes för

att hemta vatten. Vid hon nu lutade sig ned, och fick se den

fagra Singorras bild i källan, blef hon mycket glad, och

kunde icke annat tro, än det var hennes eget anlete som hon

såg. Flickan slog så händerna tillsamman, och sade: »hvad! har

jag blifvit så fager? Då passar jag inte längre på att sitta i

stugan hos min blinde far.» Med dessa ord, lemnade hon

sin kruka, och lopp sina färde. Men Singorra tog krukan

full med vatten, gick upp i stugan till den blinde mannen,

och aktade honom så väl, som hade han varit hennes fader.

Gubben kunde icke heller tro annat, än det var hans egen

dotter, ehuru det föll honom underligt före, att hon i hast

blifvit så annorlunda till sinnes.

Emedlertid gick ett stort rykte kring bygden, om den blinde

gubbens dotter, det hon var så fager att vanare vif inte kunde

finnas. Slikt tal kom äfven för hofmännen på kungsgården,

och de satte sig i sinnet att pröfva, om det var sannt som
sades, att den unga tärnan var lika stolt som hon var vacker.

De sämjades nu så, att hvar efter annan skulle eftersträfva

hennes ynnest, och mente att de på sistone skulle få sanna

det gamla rönet, att »alllid koxar dufvan, me'n båge bändes.»

Det led så någon tid bortåt, och den förste hofmännen

skulle pröfva sin lycka. Han gaf sig derföre till gubbens

stuga, satte sig att snacka med den fagra mön, och halp

henne med hennes sysslor såsom unga män hafva för sed.

När det nu blef scrla, och folket skulle lägga sig, ville hof-

männen inte gå sin väg, utan beddes få stadna qvar öfver

natten. Singorra låddes som hon inte hade något häremot.
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Men rätt som det var, utbrast hon: »ark! det var sannt, jag

glömde skjuta Bpjället, och det blir så kallt till natten.. Genasl

var hofmannen redo, och erbjöd sig att gå i hennes ställe,

Jungfrun tackade, och sade: »säg mig till, när du killer i

spjäll-stången'» 'Ja, nu håller jag', svarade hofmannen. Då
ropade prinsessan:

»Spjall bill karl, och karl håll spjäll,

'ända till ljusan dag!»

Hofmannen blef nu fast, och kunde inte komma h varken fram

t-ller tillbaka; utan stod vid spjäll-stången och ryckte, och

ryckte, lula natten igenom. När så dager var ljus, blef han

lös igen, och smög skamQat hem till kungs-gården. Men ingen

lärer undra, att han icke ville omtala huru snöpligt hans Färd

hade aflupit.

Nästa qväll skulle den andre hofmannen gifva sig å stad

och pröf\a sin lycka. Han gick derföre bort till gubbens

Btuga, satte sig hos den unga mön, och ordade mycket fagert

snack, såsom unga män hafva för sed. När det nu blef serla,

och folket >kulle till sängs, \ille hofmannen inte gå sina Tärde,

utan beddes få stadna qvar öfver natten. Jungfrun bilöll

denna begäran, och ställde sig mycket vänlig. Men rätt som

det var, utbrast hon: »ack! det Aar sannt, jag glömde stänga

igen dörren, och det blir så kallt till natten.» Genast var

hofmannen redo, och erbjöd sig att göra det i hennes ställe.

Jungfrun tackade, och sade: »säg mig till, när du håller i låset!»

'Ja, nu håller jag,' svarade hofmannen. Då ropade prinsessan;

»Dörr håll karl, och karl håll dörr,

ända till lj:isan dag!»

II ifmannea blef du fast vid dörren, och fick stå der och dra,

och dra, ända tills dager blef ljus. Då blef han omsider lös,

och smög skamfiat hem till kungs-gården. Men han aktade

noga, att ingen skulle förnimma lnad äfventyr han haft om
natten.

Tredje qvällen skulle den siste hofmannen A stad och för-

söka sin lycka. Han gick derföre borl till gubbens ^tuga,

satte sig hos den unga mön, och rosade hennes skönhet, såsom

16
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qvinnor oftast vilja höra sin fägring prisas. Konunga-dottern

låtsade som hon gerna lyddes till detta snack, och ställde sig

mycket vänlig. När det nu blef serla, och folket skulle lägga

sig, ville hofmannen ingalunda gå bort, utan beddes få stadna

hos den unga tärnan. Singorra biföll denna begäran. Men rätt

som det var, utbrast hon: »ackl nu minns jag; jag har icke

stängt in kalfven, och det får jag inte glömma.» Hofmannen

var genast redo, och erbjöd sig att göra det i hennes ställe.

Mön tackade, och sade: »kalfven är svår att fånga, säg mig

tilL när du har honom fast!» 'Ja, nu har jag honom,' svarade

hofmannen, och fattade kalfven i svansen. Då ropade prin-

sessan:

»Kalf håll karl , och karl håll kalf

,

och spring öfver berg, och spring Öfver dal,

ända tills dager blir ljus!»

Nu blef der en lustig skjuts; ty kalfven till att springa öfver

både berg och dalar, och hofmannen till att springa efter, med

händerna fast vid kalf-rumpan. De lupo så hela natten ige-

nom, ända tills sol gick upp; men då var hofmannen så trött,

att han -näppeligen förmådde röra sig. Han vände nu igen till

kungs-gården, och tyckte att det blef honom till ringa heder,

om någon sporde huru hans färd hade aflupit.

Medan allt detta timade, gicgo konungen och drottningen

till råds med hvarandra, att prinsen skulle gifta sig. Svennen

efterkom deras vilja härutinnan, for så bort i främmande land,

och fäste sig en fager konunga-dotter. Derefter lagades till

bröllopp, och allt var lust och gamman öfver hela kungs-gården.

Det hände sig så en dag, att prinsen var ute och åkte med

sin unga brud, och kom till stugan, hvarest Singorra satt hos

den blinde gubben. Vid de nu skulle fara förbi, blefvo hä-

starne bångstyriga, bröto af tistel-stången, slogo sönder karmen,

och rände sin kos, så ingen kunde taga dem fatt. Nu blef stort

bryderi och öfverläggning, huru de unga tu skulle komma hem

till kungs-gården igen. Då sågo de tre hofmannen på hvarandra,

och den ene tog till orda: »väl vet jag hvar vi skola få oss en

ny tistel-stång. I denna koja bor en tärna. Om hon vill låna
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oss spjäll-stången, som ligger öfvcr taket, är jag viss, att den

duger till vagns-tistel.» Den andre hofmannen sade: »nog vet

jag huru vi skola laga karmen. Om flickan vill låna oss sin

stugu-dörr, är jag viss, att den passar.» Den tredje hof-

mannen lade till: »värst blir att skaflä hästar. Men om tärnan

vill låna oss sin kalf, vet jag visst att han orkar draga hela

karmen, vore den ork sä tung.» Som nu intet annat stod alt

rada, skickade knnunga-sonen bud till tärnan, och beddes få

låna spjäll-stången, stugu-dörren, och kalfven. Härtill samtyckte

mön af hjertat gerna, likväl med vilkor, att hon skulle få vara

med på prinsens bröllopp; såsom han ock lofvade. Spjäll-

stången blef nu satt som vagns-tistel, och passade fullkomligt.

Stugu-dörren lades i karmen, och passade likaledes. Derefter

spändes kalfven framför åkdonet, och så foro prinsen och hans

unga brud hem till kungs-gården med både lust och gamman.
När nu bröllopps-dagen var inne, klädde sig Singorra i en

silke-sömmad kjortel, prydde sig med kosteliga smycken, och

gick fram till kungs-gården. Men hennes kjortel lyste af röda

guldet i hvarenda fåll, och hon sjelf var så fager, alt alla

undrade deröfver, och tänkte alt hon måtte vara en konungs

dotter. Derefter satle sig bröllopps-gästerna till bords, och

alla aktade uppå den främmande mön, hvad hon skulle före-

taga sig. När det så lidit någon stund, tog Singorra fram

en liten ask; i asken voro tre små foglar och tre små guld-

korn, och vid jungfrun öppnade locket, hoppade foglarne ut

och flögo midt öfver bordet, dit hvarest brudgummen satt.

Men de hade livar sitt guld-korn i munnen, utom den tredje

fogeln, som glömde sitt korn. Då sade de begge foglarne:

»se, nu har du glömt ditt guld-korn, såsom konunga-sonen

glömde Singirra.» Men i samma stund gick det upp som ett

ljus för prinsens »inne, och det rann honom i hugen, huru

han svikit tro och ära emot sin käresta. Han sprang så npp

ifrån bordet, tog den fagra Singorra i famn, OGh sade: »dig

eller ingen vill jag hafva i verlden, ty du är min rätta fästemö.»

Vid denna tilldragelse blef stort gny i salen, och gästerna

sågo med undran uppå hvarandra. Då tog brudgummen till

att förtälja, huru allt hade timat, ända ifrån den dagen
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han kom till Hafs-frun, och h\ad stor huldhet den unga tärnan

'tarj-e hevist Inmm. Derefter blef den främmande prinsessan

återsklckad till sin fader, med st>rt följe och all annan heders-

Mini'. Men konunga-sonen drack ritt brollnpp med den

fagra Sinsorra, och brölloppet varade i dagar, det varade väl

och om 'l I inte är lyktadt, drickes det än i denna

«/fnni ii rli.ning (ir.

1. En apptecluiing ifrån S. Smaland förtäljer, att det var

en konung och en drottning, som inte hade några barn. Häröfver

bar konungen stor sorg, och rådfrågade en gammal qvinna, som

loin gåendes till kungs-gården. Qvinnah höstade honom, och sade:

»det är väl, alt du inte har någon son, ty det är honom före-

lagdt att komma till Hafs-frun.» Men konungen ville ändock inte

ge sig tillfreds. Då sade spå-qvinnan : oemedan du önskar så

gerna att ei hälla en son, må du veta, att drottningen Br baf-

vande. Men akta prinsen, att han inte kommer till något vatten,

foirän han är tolf vintrar gammal, eljest far Hafs-frun makt med
honom.» Så samtaladt, pick den gamla qvinnan sina färde.

Det gick nu alldeles som det var förutsagdt; ty drottningen

kände sig hafvande, och födde en son, som kcdlade: Anesidrj. Då

blef konungen öfvei -';d, och bygde ett torn, hvarest den

unge pillen skulle fostras , till dess han blef vuxen. Vid nu prin-

sen fyllde sitt tolfte år, lät konungen tillreda ett stort gästabud,

och bemtade sin son ur tornet med mycken högtidlighet,

när prinsen skulle gå öfver bron, förbyltes han till en blods-

droppe, och föll ned i ån. Konungen fick således sanna den

-gamla qvinnans spådom. —
I det följmde omtalas, huru Anesidej kom till Hafs-frun, och

träffade en fager tärna, vid namn Meserimej. Den unga flickan

hajp honom i hans göromål, och de lofvade hvarannan s<n tro

och kärlek. När så pi insen genomgått alla Hals-fruns proi, och

hemlut brud-sakerna hos hennes svster. rådgjorde de unga tu alt

fly tillsammans. Dä sade Meserimej: »gäck ut, och salt d

den höga stenen, och ropa den gångaren, som käringen red p .

när hon var bi ud.o Prinsen gjorde så, och k^m tillbaka med
hästen. Derefter satte de sic,' opp, och redo undan. Men II

frun märkte deras fl_\kt, och sprang efter. När bon så blef dem
var-.e. foi bytte hon landet framför dem till en stor sjö; men Me-
serimej kunde så mycket, att hon gjorde sjön till land igen. Haf->-

frun b'ef nu tvungen att vända lilbVika; men prinsen kom upp ur

hafvet, icke långt ifrån sin faders gård. —
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5. 1 en uppteckning från S. Småland, kallas konunga-

sonen Flod, och konunga-dottern Flodina. De hafva begge blifvit

bortröfvade af Sjö-frun , och rådslå att fly tillsammans. Under

flykten förföljas de af sin matmoder; men omskapa sig först till

en törn-buske med en fogel i , så till en kyrka med en prest

,

och slutligen till tvänne ankor. När nu Sjö-frun får se de begge

ankorna, lägger hon sig ned för att dricka ut vattnet i sjön; men
dricker för mycket, så hon spricker midt i tu. —

När Flod firar sitt bröllopp med den främmande jungfrun,

kommer den öfvergifna Flodina till kungs-gården, och sätter sig

på slotts-trappan. Hon har med sig en korg med dufvor i. Vid

nu duf-lianen gör sina krumbugter, än för den ena och än för

den andra honan, säger prinsessan: »Tvy dig! du är trogen emot

din maka, på samma salt som Flod var trogen emot Flodina»

Då kominer prinsen ihåg sin lordna kärlek, och igenkänner sin

rätta fästemö Men Flodina kastar af sina gamla kläder, och står

der inför alla som en fager kouunga-dolter, hvarefter biölloppct

firas med allsköns glädje.

4. En öfverlemning ifrån Östergötland för l ä Ijer , att det

var en drottning, som råkade ut för en häftig storm på hafvet,

och blef tvungen att borllofva livad hon bar under bältet. Kort

derefter födde hon en son, som hette Tobe. Men när pillen

var nyfödd, antog Sjö-frun örne-hamn, flög in i drottningens kam-

mare , och bortröfvade barnet.

Tobe växte nu upp i Sjö-fruns gård, och träffade der en

fager tärna, vid namn Sara. Barnen fattade kärlek för hvar-

andra, och rådslogo att fly tillsammans. Då spottade Sara vid

spiseln, v.d ved-trafven, och vid källaren, och bad dem svara för

henne. Derefter tog hou med sig en sten , en borste och ett

häst-täcke, och flydde så bort med sin fästeman. Nar de nu

kommit ett långt stycke, blef Sjö-frun varse deras flykt, och for

efter dem i ett stort moln. Då kastade Sara stenen bakom sig,

och han växte till ett stort fjäll, så trohet inte kunde komma
föi bi, utan måste fara hem efter sin berg-sprängare. Tobe och

Sara flydde emedlcrtid undan, det fortaste de kunde. Men rätt

som det var, kom Sjö-frun åter farandes efter dem; då kastade

jungfrun sin borste, och han blef till en stor skog, sä trollet

inte kom fram, utan måste fara hem efter sin ved-huggare. Nar

det så lidit någon stund, kom Sjö-frun äter farande efter dem.

Då kastade Sara sitt häst-täcke, och det blef till en stor sjö, så

trollet måste vända tillbaka efter sin hund, som hette Glufsa.

Trollet och Glufsa lade sig nu att dricka ur sjön; men de drucko

för mycket, sa de sprucko begge två. —
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När Tobc skulle fira sitt bröllopp med den främmande prin-

sessan, kastade Sara korn åt hönsen, hvilka gingo på gården.

Men tuppen tog allt som kastades, och lemnade intet åt hönorna.

Då skreko hönorna: »tuppen gör med oss, som Tobe gjorde med
Sara.» Straxt igenkände konunga-sonen sin rätta^ brud, och tog

henne till sin drottning.

5. En öfverlemning ifrån "NYes t e rgö t land berättar, att

det var en konunga-son, vid namn Andreas, som hade en elak

styfmoder. Trollpackan ville förgöra prinsen; men han hälsades

af en ung flicka, som hette Messeria, och flydde slutligen bort

med henne. Innan de bcgynle sin färd, skar jungfrun sig i det

venstra lill-fingrct, och lät tre blods-droppar falla på golfvet,

sägande, att de skulle svara för henne när hon var borta.

Drottningen sände nu sina män alt taga fast de begge flyk-

tingarne. Men Messeria skapade en liten kyrka vid vä,*en, och
förby ttc prinsen tdl en prest, och sig sjelf till en klockare. Män-
nen kunde så icke finna dem, utan vände tillbaka. Då gaf sig

drottningen sjelf på väg. Men Messeria skapade en sjö, och för-

bytte sig och sin fäsleman till tvänue stora fiskar i sjön. När så

drottningen nalkades intill stranden, koinmo fiskarne fram, och

ville uppsluka henne; ty konunga-barncu visste väl, all om hon

allenast fick smaka en droppa af vattnet, skulle hon åter få dem
i sitt våld.

Andreas och Messeria kommo sent omsider till en främ-

mande kungs-gärd, hvaresl prinsen vann stor ära, och fick löfte

om konungens dotter. Men giftermålet hindrades af den trogna

Messeria, som efter många vedervärdigheter ändleligen blef förmäld

med konunga-sonen.

6. I en ganska märklig öfverlemning från N. Småland,
har sagans skådeplats blifvil flyllad ifrån sjön till land-backen,

och Hafs frun förin tt till ett vanligt bcrga-troll. liera tlelsens

grund-drag äro följande:

Det var en gång en konunga-son , som var ute om sommaren

och plockade smultron. Då kom trollet, och lockade honom in i

berget. Der träffade han en ung flicka, som likaledes var »berg-

tagen», och suilit i sju runda år hos troll-käringen. Den unga

flickan lialp svenncn i hans sysslor, och de lofvade alt alllid älska

hvarandra.

En dag sade trollet till konunga-sonen: »du skall ga och göra

rent i milt stall; der har inlc varit rensadt på fyra och tjugo år.»

Då visste Mciinen inte huru han skulle bära sig åt, utan blef så

ledsen, så ledsen. I delsamina kom tärnan gåendes. Hon sade:
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»grät inte t Om du lofvar att du inte sviker mig, vill jag säga dig

råd. — Stig upp på den höga stenen, och ropa:

Alla mors skotte-karlar komme fram!

Alla mors sope-karlar komme fram!»

Prinsen gjorde så. Genast kom der fram en otalig mängd j>

lingar, och de till att skotta och sopa, och vände inte äter förr

än stallet var rent.

När det var gjordt, sade trollpackan : »här har du en half-

spann korn. Det skall du så ut i åkern; derefler skall du äija

och harfva, och sedan plocka upp hvart korn igen.» Då visste

sig svennen ingen råd, utan hlef så ledsen, så ledsen. I detsamma
kom tärnan åter gåendes. Hon sade: »gråt inte! Om du lofvar alt

du inte sviker mig, vill jag hjelpa dig. — Stig upp på den höga
stenen, och ropa:

Alla mors såe-karlar komme fram!

Alla mors ärje karlar komme fram!

.

'

Alla mors harfve-karlar komme (ram!

Alla mors plocke-karhir komme fram!»

Prinsen gjorde som sagdt var. Genast kom der fram en otalig

mängd små, små gubbar, och de till att så, och ärja, och harfva,

och plocka, och så många voro de, att de slogos om hvart enda

korn. Xär nu all säden var samlad, bar pi insen in den i berget;

men den unga mön tog undan trenne korn, ulan att någon visste

säga livad hon aktade- göra dermed.

Någon tid derefler, sade troll-qvinnan: »jag skall nu rida till

bröllopps. Gäck derDre bort och hemta min gångare, som jag

red på när jag sjelf var brud, för fyra och tjugo ar sedan.» Då
blef prinsen m\cket bediölvad, för han visste aldrig hvar han skulle

finna troll-käi ingens bäst. 1 delsamma kom tärnan åter gåendes, och
frågade hvarför han var så ledsen. »Jo», sade prinsen, okäringen

har befallt mig gå efter hennes gångare, som hon red på när
hon var brud, lur fyra och tjugo år sedan; och jag vet aldrig

livar jag skall finna honom.» Flickan tog till orda: »Om du lofvar,

att du aldrig sviker mig, vill jag hjelpa dig ännu mer.a Ja,

svennen lofvade att aldrig svika henne. Då sade Hickan: »gäck

först efler del belslet, som hänger närmast dörren i stallet.»

Prinsen gjorde så. Tärnan fortfor: »här har du en limpa'. När
du kommer långt, långt bort i skogen, skall du rysta bardt på
belslet; då får du höra ett stort gin orh gnäggande. Slig så upp
i det högsta träd du kan se. Men när du kommer halfvägs i

trädet, skall du rysta belslet ännu härdare, och skynda dig upp
aldra öfverst i toppen. Då kommer hästen rännandes i full flöj,
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och frustar, och ar mycket vild. Men du skall kasta limpan i

halsen på honom, su blir han spak och scdig, att du kan fånga

honom, som mor har befallts Konunga-soncn tackade mycket

för dessa goda råd , och dermed skiljdes de åt för den gången.

Prinsen gick så åt skogen, och hade betslct och limpan med
sig. När han kommit myckel långt bort, rystade han hårdl på
betslet, och kröp upp i det högsta träd han kunde se. Genast

fick han höra ett biskeligf gny och gnäggande, så det genljöd i

hela skogen. Vid han så kommit balfvägs i trädet, rystade han

om igen, ännu hårdare än förut, och kröp hastigt upp öfverst i

trid-toppen. Men i delsamina hördes ett dön , som om jorden

skulle remna, och häslen kom rinnandes i full flöj , så att träd

och buskar brötos ned, livar han lopp fram. Hästen var stor och

hög, som den högsta gran, och han gapade så ledl, som hade han

velat sluka prinsen i en enda munsbit. Men svenncn lät inte

skråma sig, utan var straxt redo, och kastade limpan i hans

niunu. Då blef hästen spak som ett lamm, och väntade tåligt

mens prinsen lade betsel på honom. Ungersvennen steg så upp
gångarens rygg, och red hem till berget, såsom trollpackan

hade befallt.

N8r nu berga-trollet fick se att prinsen kom oskadd tillbaka,

blef hon mycket misslynt, och lade råd att på annat sätt taga

honom af daga. I sådan akt befallte hon sin tärna, att dräpa

pojken och steka honom, me'ns hon sjelf var borta i bröllopp.

Tärnan lofvade göra som sagdl var. Men när käringen ridit sin

kos. gjmde flickan tre kluta-dockor, ställde dem, en vid tröskeln,

en vid spiseln, och en vid sängen, och sade, alt de skulle svara

för henne. Derefter togo hon och ungersvennen allt det gods

och guld som låg i berget , och gåfvo sig på fhktcn. När så

troll-qvitmari kom hem ifrån brölloppet, var hon mycket trött,

och lade sig att sofva, och sof ett helt dygn. Vid hon nu vak-

nade, sporde hon sin tärna åt: »höres' du min tärna, bar du stekt

pojken änm?» Då svarade dockan som stod vid tröskeln: 'ja,

jag håller just på att elda ugnen.' Käringen vände sig dcrefier

om, "ili somnade, och sof ännu ett dygn. Vid hon nu vaknade,

sporde hon åter: cdiöies' du min tärna, har du stekt pojken

ännn?a Då svarade dockan som stod vid spiseln: 'jag håller just

på att sätta in hon. un.' Trollet vände sig derefter om, somnade

tungt, och sof ännu ett dygn. Nid hon så vaknade, ropade

hon ä nyo: »höres' du min tärna, Sr pojken stekter ännu?»

in som stod vid sängen svarade: 'ja, jag håller just på alt

laga ut honom.' Då steg ti nllqv innan upp, ocli gick lill lärnans

kammare; men vid bon kom derin, såg hon ingen, utom de Ire

kluta-dockorna som stirrade emot henne.
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Käringen kunde nu väl vela huru det var tillgånget, och

blef öfvermåttan vred. Hon ropade derföre sina karlar , och bjöd

dera genast draga ut och lela efter flvktingarne. Bäst det nu var,

fingo konunga-sonen och hans käresta höra ett starkt sus och dön
i luften. Då sade tärnan: »hör du huru det susar? Nu har mor
skickat alla sina karlar efter oss.» Hon skop dei efter prinsen till

en törn-buske, och sig sjelf till en ros som stod i busken. Men
karlarne fäste ingen akt vid busken och blomman, utan drogo

förbi i fullt flygande. När de så kommo tillbaka, sporde käringen:

»nå, hafven J sett någonting?» Männen genmälte: 'vi sågo ingen-

ting, förutom en liten törn-buske med en ros uti, som stod vid

vägen.» Då blef troll-qvinnan illa till mods, och sade: »just dem
skullen J hafva tagit. Nu får jag väl lof att sjelf gifva mig å stad.»

Berga-trollet gaf sig dereller på väg att leta efter konunga-

barnen, och färdades mycket fort, så det hven i luften. Då sade

tärnan till sin följesvenn: »hör du huru det susar och dönar så

hiskeligt? Nu är mor sjelf ute och vankar.» Hon skop derefter

sig och sin fäsleman till tvänne ankor, och de summo så öfver

sjön , som låg framför dem. Men när käringen kom fram, och såg

konunga-barnen vid den andra stranden, lade hon sig ned, och

drack ut hela sjön. Just i delsamma gick solen upp. Då ropade

tärnan: »se! hvilken fager jungfru der rinner upp.» Vid nu

käringen vände sig om, sprack hon midt itu; för man skall veta,

alt trollen inte ha makt till att se uppå solen.

Prinsen och hans fäslemö färdades derefter vägen fram, och

kommo till kungs-gården. Då ville svennen nödvändigt helsa på
sina fränder, men när han kom dit, gick det som man kunde

vänta, han förgät sin brud, och allt annat som hiindt honom me'ns

han var i berget. Konungen och drottningen lade så råd sam-

man, att deras son skulle fä^ta sig en konunga-dotter , och prinsen

sjelf var genast redo, att göra efter deras bud och vilja. När så

bi öllopps-dagen kom
,

gick den stackars tärnan fram til] kungs-

gården, och beddes få hjelpa till som tjenste-mö. Hon hade med
sig en anka och en ank-bonde, som vankade af och an i bröllopps-

salen. Vid nu gästerna sulto till bords, i allsköns ro och gamman,
tog tärnan fram sina tre sädes-korn, och kastade dem uppå golfvet.

Genast lopp ank-bonden till , och tog alla tre kornen. Då slog

tärnan honom med handen, och sade: »Tvy vare dig! som så

utskjuter din maka.» Men när brudgummen hörde dessa ord,

kände lian igen sin i älta fästemö. och mindes all den troskap

och huldhet hon visat honom. Han sprang så upp ifrån bordet,

tog den fagra tärnan i famn , och sade alt hon skulle blifva hans

drottning. Den främmande konunga-dottern blef derefter gift med
en af prinsens händer, och sedan lefde de lyckliga i alla dagar.
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15.

Den .f övtrollalu (Bvobon.

Ifrån S. Småland.

Det var en gång en torpare, som mången är väl det; han

hade tre söner, men hans hustru var längesedan död. När så

de hegge äldste pojkarne kommit något till ålders, gingo de

en dag inför sin fader, och heddes orlof att draga bort ifrån

hemmet, och fästa sig hustrur. Torparen svarade: »icke höfves

det att J sen er om efter giftermål, innan J först pröfvat

eder lycka i verlden. Mig lyster gerna veta, hvem som kan

tjena sig den grannaste duken, att breda uppå bordet till

jul-afton.» Detta förslag likade bröderna rätt väl, och de

skulle så ut i verlden, och se hvem som kunde tjena sig den

grannaste duken. Men vid afskedet gaf torparen dem h vardera

tre plåtar, och sade att det skulle vara som en tärepenning,

intill dess de kunnat skaffa sig någon tjenst.

När de begge äldsta sönerna nu skulle draga bort ifrån

hemmet, gick äfven den lille minste heren inför sin fader,

och beddes orlof att ge sig ut och försöka sin lycka. Torparen

ville inte lydas härtill, utan svarade: »ja, du stackars liten!

du lär väl mena det är någon som vill hafva dig i tjenst. Det

är bättre du sitter hemma i spisel-grufvan, der har du din

rätta plats.w Men pojken var enträgen, och sade: »Far! låten

mig följa med. Ingen vet huru lyckan vänder sig. Kanske

går det mig väl i \erlden, ändock jag är liten och ringare än

mina bröder.» När gubben hörde sådant, tänkte han vid sig

sjelf: »ja, det kan vara så godt att bli af med honom för någon

tid. Här hemma gör han intet gagn, och han kommer väl

igen innan skogen blir grön.» Heren fick så orlof att följa

sina bröder åt, och erhöll af sin fader tre plåtar, som en täre-

penning under resan.
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Torpare-sönerna gåfvo sig derefter på färd, och vandrade

hela dagen igenom. Nar det så led emot aftonen, kommo de

till en öl-stuga som låg invid vägen, och i stugan voro sam-

lade en stor skara vandringsmän och andra gäster. Då satte

sig. de begge äldste bröderna ned, och åto, och drucko, och

dobblade, och gjorde sig glada; men den lille minste heren kröp

undan i en vrå för sig sjelf, och ville inte vara med i laget.

När så bröderna gjort af med sina penningar, lade de råd,

huru de skulle fortsätta sitt lustiga iefverne. I sådan akt gingo

de till sin yngste broder, och sade att han skulle ge dem sina

tre plåtar; han kunde ändock inte göra något bättre än packa

sig hem, ju förr desto hellre. Men heren ville icke efter-

komma deras begäran. ])å togo bröderna fatt på honom,

öfverföllo honom med hugg och slag, annammade hans pen-

ningar, och jagade honom ut ur herberget. Derefter satte de

sig ned, och åto, och drucko, som tillförene. Men den stackars

pojken llvdde ut i mörka natten, och visste icke hvart han

tog vägen. Han trådde nu många villa stigar, tills han inte

orkade gå längre. Då satte han sig ned på en tufva, och grät

bitterligen, ända till dess han somnade af trötthet.

Arla om morgonen, innan lärkan sjöng, vaknade heren

upp, och begynte åter sin färd. Han vandrade nu öfver berg

och dju].a dalar, och frågade inte efter hvart det bar, allenast

han kom undan ifrån sina bröder. När han så vankat bäde

länge och väl, fann han slutligen en grön stig, som ledde till

en gård; men gården var så stor, att den tycktes honom icke

kunna vara något annat än en kungs-gård. Pojken besinnade

sig nu icke länge, utan trädde in, och kom i många fagra

runun, det ena präktigare än det andra; men ingen lefvande

varelse syntes till. Vid han så hade vandrat en lång stund, ur

sal och i sal,, ur mak och i mak, kom han slutligen till ett

rumm, som var ännu mycket kostligare än något af de öfriea.

Men längst fram i högsätet satt der en groda; hon var svar-

tare än den svartaste jord, och så stygg till åsyn, att heren

knappast kunde vända sina ögon till henne. Grodan frågade

hvern det var som kom, och hvad han hade för ärende.

Heren sn ärade, som sanningen var: »jag är en fattig torpare-
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son, som gif\if miu ut i verlden att söka mig någon tjenst.»

Dl log tåssan till orda: »du har \äl inte lust att städja dig hos

mig? lag behöfver nu on svmn somaldra bäst.» Pojken sam-
tyckte härtill, och sade att han geroa ville tjena henne. Tåssan

miilte: »var då välkonimon! Om du är mig trogen, skall det

blifva din lycka.» De blefvo du väl öfverens, och herea för-

säkrade att trohet inte skulle fattas, allenast hans matmoder
icke fordrade mera än han mäktade uträtta.

Sedan detta var bestäldt, gingo heren och grodan ned i

trädgärden, som 1% utanför huset, och kommo till en stor

buske, af ett slag S ni pojken aldrig sett tilllörene. DS sade

grodan: »detta >kall blifva ditt göromål, att du skall skära en

(pist af denna buske, hvar dacr sol är på himmelen. Du skall

göra del så väl söndag som måndag, så väl jula-dag, som mid-

sommars-dag: men du må inte skära flere qvistar, utan blott

en enda.» Pojken lofvade i allo efterkomma hennes begäran.

Tåssan förde honom nu till en kammare i högan loft, och

Både: »här skall du framdeles bo oeli vistas. På detta bord

skall du aJltid finna mat och dryck, när du vill äta. Denna

sän2 skall vara bäddad, när dig h<ter hvila, och du eger i allt

din goda frihet. Var allenast trogen i det som dig åligger.»

Så samtaladt skiljdos de åt, och grodan hoppade sina Tärde.

Men pojken tog sin knif, gick ned i trädgården, och skar en

qvist af busken; och så var han fri för den dagen. Andra

morgonen uprde han på samma sätt; likaledes den tredje, och

så ailt framgent, hela året om. Han hade nu goda dagar uppå

kuncs-gården, och egde öfverllöd på 'allt som han kunde

(in>ka sig; men lik\äl gjordes tiden honom lång, ty dag u i c k

och dag kom, och aldrig hvarken såg eller hörde han någon

menniska.

När nu året \ar till ända, och heren skurit den sista

(pisten af busken, kom den lilla mödan hoppandes till ho-

nom, tackade för hans trogna tjenst, och sporde livad lön han

önskade sig. Pojken svarade, att han föga gjort skäl för någon

bin, utan ville '_*erna vara nöjd med livad hans matmoder ak-

tade gifva honom. Då tog grodan till orda: »nog vet ja-.' hvad

liin du beUt önskar. Dina bröder äro ute att tjena sig dukar,
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till att breda på eder faders bord om jul-afton. Här vill jag

gifva dig en duk, hvars make de näppeligen lära finna, om
de ock leta genom tolf konunga-riken.» Med dessa ord gaf

hon svennen ett bords-kläde; men klädet var hvitare än en

snö, och dertill så grannt, att aldrig någon har sett dess like.

Då blef pojken öfvermåttan glad, tackade med många höfviska

ord for gåfvan, tog så farväl af sin matmoder, och gjorde

sig redo att med stor hjertans fröjd återvända hem till sin

fader.

Heren begynte nu sin färd, och vandrade hela dagen

igenom utan att möta någon. När det så blef serla om aftonen,

fick han se ett ljus, och gick ditåt, för att finna husa-vara

öfver natten. Han igenkände nu samma herberge, hvarcst

han skiljts ifrån sina bröder, och vid han kom fram, se, då

sutto torpare-svennerna derinne, emellan skålar och krus, och

åto, och drucko, och gjorde sig lustiga. Som nu heren icke

länge kunde minnas någon oförrätt, blef han glad att trälTa

sina bröder, och gick fram och helsade dem med stor kärlek.

Han tog derefter till orda, och frågade huru det gått dem

sedan de sist sågo hvarandra, och om de lyckats tjena sig

någon duk, att breda på sin faders jula-bord. Bröderna jakade

härtill, och sade att allt gått dem väl i händer. De togo så

fram hvar sin duk; men dukarne voro både slitna och sön-

driga. Då sade heren: »vänta, skolen J få se på någonting

helt annat.» Han bredde så ut duken som han fått af grodan,

och alla gästerna i herberget vände icke åter att förundra sig

öfver den granna väfnaden. Men torpare-svennerna kunde illa

lida, att deras yngre bror egde en slik kostbarhet. De togo

derföre med våld ifrån honom den fagra duken, och gåfvo sina

gamla bords-kläden i stället. Derefter vandrade alla tre bröderna

hem till sin fader. Men när jul-qvällen kom, och svennerna

bredde sin duk på bordet, blef gubben högligen glad, och

kunde inte nog prisa deras lycka. Torpare-svennerna begynte nu

rosa sig sjelfva, och ordade vidt och bredt om alla stora ting

som de utfört. Men den lille minste heren var tystlåten och

talade föga. Han blef också hvarken hörd eller trodd, ehvad

han måtte förtälja.
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Sedan de trenne bröderna suttit hemma öfver julen, gingo

de en dag åter inför sin fader, och beddes orlof att draga bort

och fästa sig hustrur. Men gubben svarade som förut: »icke

höfves att J sen eder om efter giftermål, förrän J något vidare

pröfvat eder lycka i verldcn. Del lyster mig se, hvem som

kan tjena sig den fagraste dryckes-bägaren, att sätta på bordet

jul-afton.» Detta förslag likade bröderna rätt väl, och de

skulle så ut i verlden och pröfva på, hvem som kunde tjena

sig det fagraste dryckes-karet. Men vid afskedet gaf gubben

dem hvardera tro plåtar, och sade att det skulle vara som en

tärepenning, intill dess de kunde skaffa sig tjenst.

När nu torparens begge äldsta söner skulle draga bort

ifrån hemmet, gick den lille minste heren inför sin hder, och

beddes orlof, att äfven få ge sig ut i verlden och fresta sin

lycka. Gubben ville inte lydas härtill, utan svarade: »fa, du

stackars liten! du lär väl tänka det är någon som vill ha dig i

tjenst. Det är bättre du sitter och gräfver i spisel-grufvan,

der har du din rätta plats.» Men pojken var mycket enträgen,

och sade: »Far! låten mig följa med. Ingen kan veta huru

lyckan vänder sig. Törhända går det mig väl i verlden, ändock

jag är liten och ringare än mina bröder.» När gubben hörde

sådant, tänkte han vid sig sjelf: »ja det kan vara så godt att

bli af med honom för någon tid. Han kommer väl igen innan

skogen står i löfve.» Heren fick så orlof att följa sina bröder

åt, och erhöll af sin fader tre plåtar, som en tärepenning

under resan.

Torpare-sönerna gåfvo sig derefter på färd, och vandrade

hela dagen igenom. När det så led emot aftonen, kommo de

fram till öl-stugan som låg invid vägen, och i stugan voro sam-

lade en stor skara vandringsmän och andra gäster. Då satte

sig de begge aldst.i bröderna ned, och åto, och drucko, och

dobblade, och gjorde sig lustiga på allt vis; men den minste

pojken kröp undan i ett hörn för sig sjelf, och ville inte vara

med i laget. När så bröderna hade gjort af med alla sina

penningar, lade de råd samman, huru de skulle fortsätta sitt

lustiga lefverne ännu en stund. I sådan akt gingo de bort

till sin yngste broder, och sade att han skulle ge dem sina tre
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plåtar, han kunde ändock inte göra något bättre än alt lapa

sig hem, ju förr desto hellre. Men heren ville icke efterkomma

deras begäran. Då togo bröderna honörn fatt, annammade
hans penningar, och jagade honom med hugg och slag ut ur

herberget. Derefter satte de sig ned, och åto, och dnicko, o -h

välplägade sig som tillförene. Men den stackars pojken (lydde

ut i kolande mörkret, och visste icke hvart han tog vägen.

Han trådde nu många villa stigar, tills han icke orkade gå

längre. Då satte han sig ned på en tufva, och grät bitterligen,

ända till dess han somnade af trötthet.

Uittida om morgonen, innan hanen gol, vaknade heren

upp ur sin sömn, och bcgynte åter färdas öfver berg och

dalar. När han så hade vankat både länge och väl, fann han

slutligen en grön stig, och den gröna stigen ledde fram till

gåideh som jag tillförene omtalat. Vid heren nu kände igen

kungs-gården, blef han öfvermåtlan glad, och besinnade sig

icke länge, utan gick dristeligen in och staddes för sin gamla

matmoder, der hon satt i högsätet. När så grodan blef honom

varse, svarade hon vänligt på hans helsning, och sporde efter

hans ärende. Heren tog till orda: »jag har kommit hit för

att bjuda dig min tjpn^t, om du behöfver den.» Tåssan sade:

»var då välkommen till mig! ty jag behöfver nu en svenn som

aldra bäst. Om du vill tjena mig troget, skall din lön icke

blifva ringa.» Heren försäkrade att trohet inte skulle fattas,

om hon eljest icke fordrade mer än han var i stånd tjll.

Grodan tog så fram en bundt »efsingar» (korta trådar), räckte

dem åt ungersvennen, och sade: »detta skall blifva ditt göro-

mål, att du skall knyta en tråd om hsarje q\ist af busken,

som du skar i fjol. Men du skall knyta en efsing för hvar

dag sol är på himmelen, och du skall göra det så väl söndag,

som måndag, så väl jnla-dag som midsommars-dag. Men du

må inte knyta flere trådar, utan blott en enda.» Heren lof-

vade i allo göra som hon hade befallt. Derefter förde grodan

honom till en kammare i högan loft, och sade: »här sknll du

framdeles bo och vistas. På detta bord skall du alltid finna

mat och dryck, när du vill äta, denna säng skall vara bäddad,

när dig lyster hvila, och du eger i allo din goda frihet. Var
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blott trogen i det dig åligger.» Så samtaladt skiljdes de åt,

och grodan hoppade sina färde. Men pojken tog en efsing, gick

neder i trädgården och band om en af de cpistar han skurit

året tillförene, och dermed var han fri för den dagen. Andra

morgonen gjorde han på samma sätt, likaledes den tredje, och

så allt framgent hela året om. Han lefde nu i allsköns mak-

lighet och öfverflöd; men tiden gjordes honom lång, ty dagarne

spunnos den ena lik den andra, utan att han såg eller hörde

någon lefvande varelse.

När nu året var till ända, och heren bundit den sista

efsingen om den sista qvisten, kom den lilla grodan åter

hoppandes till hmom, tackade för hans trogna tjenst, och

sporde hvad lön han önskade sig. Pojken svarade, att han föga

gjort skäl för någon lön, utan ville gerna nöja sig med hvad

hans matmoder aktade gifva honom. Då sade grodan: »väl vet

jag hvad lön du önskar dig som aldrahelst. Dina bröder äro

borta och tjena sig dryckes-bägare, till att ställa på eder faders

bord om jul-afton. Men här vill jag gifva dig en bägare,

och lära de näppeligen få dess make.» Med dessa ord gaf

hon svennen ett dryckes-kar; men bägaren var af lödigt

6ilfver, och förgyld utan och innan; tretton mästare hade

derpå satt sina mästare-stämplar, och arbetet var så konstigt,

att dess like icke stod att finna, om man ock sökte öfver

tolf konunga-riken. Heren tackade för den kostliga gåfvan,

såsom den väl kunde vara värd. Derefter tog han ett höfviskt

afsked ifrån sin matmoder, och lagade sig med stor hjertans

fröjd att åter\ända till hemmet.

Han vandrade så hela dagen i ända, och kom serla om
aftonen till öl-stugan, h varom jag tillförene berättat. Nu hade

heren visserligen aktat gå förbi; men der fullo strida elfver,

så han kunde inte komma någon annan väg, och dertill tarf-

vade han väl se sig om efter husavara öfver natten. Vid

lian så trädde in i herberget, se, då sutto torpare-svennerna

derinne, emellan skål och vägg, likasom när han sist skiljdes

ifrån dem. Som nu heren inte länge kunde minnas någon

oförrätt, blef han väl tillfreds att trälTa sina bröder, och gick

fram, och helsade dem med stor kärlek. Derefter begynte

17



2S8 DEN FÖRTROLLADE GRODAN.

han spörja, huru det gått dem efter deras skiljsmessa, och om
de lyckats tjena sig någon dryckes-bägare att ställa på sin

faders jula-bord. Svennerna jakade härtill, och sade att allt

gått dem väl i händer. De visade nu hvar sitt dryckes-kar;

men karen voro både gamla och ringa på allt sätt. Då

sade heren: »vänta! skolen J se på någonting annat.» Han

tog så fram sin dryckes-bägare, som han fått af den lilla gro-

dan; och lärer ingen undra, om alla gästerna i öl-stugan tyckte

den vara ett mäkta kostligt stycke. Men torpare-sonerna

kunde illa lida, att deras broder egde en slik dyrbarhet, utan

sade: »icke sömmar sig att du, din krafling! har en sådan kle-

nod. Den skall du ge åt oss, som äro både äldre och bättre

än dig.» Dermed togo de ifrån heren hans sköna bägare, och

gåfvo deras ringa dryckes-kar i stället. Emedan pojken nu

väl förstod »att det inte är godt draga hank med den starke»,

måste han låta sig nöja som det var. Bröderna vandrade så

hem till sin fader, och man kan väl veta hvad glädje der blef,

när gubben såg den kostliga dryckes-bägaren på sitt jula-bord.

De begge äldsta svennerna fingo nu ordet, och begynte rosa

sig sjelfva och sina storverk. Men den lille minste heren var

sorgsen, och ordade föga. Det var också inte lönt annat, för

han blef hvarken hörd eller trodd när han sade något.

Sedan de tre bröderna suttit hos torparen öfver julen,

gingo de begge äldste en dag inför sin fader, och beddes orlof

att draga bort och fästa sig hustrur. Gubben samtyckte gerna

härtill, för han tyckte att hans söner voro både vuxna och väl

försökta i allting. Han sade: »mig lyster mycket få se, hvem

som förer den fagraste bruden till by's, nar det kommer till

jul-afton.» Sådant tal likade bröderna öfvermåttan väl, och de

lofvade hvar för sig göra sitt bästa. De skulle så ut i verlden

och försöka, hvem som kunde tjena sig den fagraste bruden.

Men vid afskedet gaf gubben dem hvardera tre plåtar, som en

tärepenning under resan.

När nu torparens begge äldsta söner skulle draga bort

ifrån hemmet, gick den lille minste heren till sin fader, och

beddes orlof att följa sina bröder åt. Gubben ville inte gerna

lydas härtill, utan sade: »ja, du stackars liten! du lär väl tänka
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det ar någon som vill hafva dig till fästeman. Det är ftttre

du sitter hemma och gräfrer i Bpisel-grufVan. Der liar du din

rätta plats.» Men pojken l.it inte afskraeka sii: , utan sade:

».lar! liten iniu' följa med. Ingen kan veta huru lyckan vänder

sig. Torhända gir det mig \äi i \erlden, ändock ja? är liten

och ringare än mina bröder.» Huru svennen nu lade sina ord,

tänk t«* gubben till sist: >;ja, det kan vara så godt att hli af

med honom på någon tid. Han kommer väl igen när noden

tränger.» Heren llck nu orlof att följa sina hröder, och er-

höll vid afskedet tre plåtar af sin fader, såsom kost-penni Dg,

intill dess han kunde skälla sig någon tjenst.

Terpare-sönorna gåfvo.aig derefjer på färd, och vandrade

In la dagen igenom. När det så led emot aftonen, komrrio de

åter fram till öl-stugan som ISg invid vägen, och i herberget

voro samlade en stor skara vandrings-män och andra gäster.

Då begynte de begge äldste bröderna ånyo sitt lustiga lefverne^

och åto, och drucko, och dobblade; men den yngste pojken satt

för sig sjelf i ett hörn, och \il!e inte vara med i laget. När

så bröderna hade förtärt alla sina penningar, lade de rad sam-

man, huru de skulle få medel att roa sig ännu en stund. I

sådan akt gingo de bort till sin yngste broder, och sade att han

skulle ge dem sina tre plåtar, han kunde ändock inte göra

något bättre än att laga sig hem, ju förr desto helldre. Men*

heren ville icke efterkomma deras begäran, såsom inte lärer

s^nas underligt. Då togo bröderna lnnom fatt, annammade hans

penningar, och drefvo honom sjelf med hugg och slag ut ur

herberget. Så bestäldt, satte de sig ned, och åto, och drucko,

och välplagade sig som tillförcne. Men den stackars pojken

flydde ut i sk< >u
r

<ri , och tänkte inte uppå Inart vägen bar, alle-

nast den förde honom bort ifrån hans bröder. Han vandrade

nu många villa stigar, tills han inte orkade gå längre. Då

satte han sig ned på en tuf\a, och grät bitterligen, ända tills

han somnade af trötthet.

Arla om morgonen, innan upprunnen sol, vaknade heren

ur sin sömn, och begynte åter sin färd öfver berg och dalar.

När han så vandrat en stund, rann honom i bogen, att det

bästa som nu kunde hända, vore om han kom till kungs-
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gården, der ban haft allting sä godt. Knappast hade han tänkt

denna tanke, föriän han åter stod uppå den gröna stigen, och

när han så färdats ett stycke, låg kungs-gården niidt framför

honom. Nu vardt svennen öfvermåttan glad, och besinnnade

sig inte länge, utan gick dristeli^en in i den fagra salen, der

hans matmoder plägade sitta. När så grodan blef honom varse,

undfick hon honom vänligt, och sporde efter hans ärende,

Svennen genmälte: »jag är kommen för alt bjuda dig min

tjenst, om du eljest behöf\er den.» Tåssan sade: »var då

välkommen till mig, ty jag behöf\er en svenn, som aldrabäst.

Om di tjenar mig troget, skall din lon blifva större än du nu

kan tänka.» Heren försä
#
krade att trohet inte skulle fattas,

om hon allenast icke fordrade mer än han mäktade fullgöra.

Då tog grodan till orda: »din tjenst skall icke blifva tung eller

mödosam. Det skall blifva ditt göromål, att du skall bära upp

q\istarne, som du tillförene skurit och bundit, och lägga

dem samman till ett bål på gården. Men du skall bära

en qvist för hvar dag sol är på himmelen, och du skall

göra det så väl Onsdag som Thorsdag, så väl jula-dag som

midsommars-dag, och du må inte bära upp flera qvistar tillika,

utan blott en enda. När så året är om, och du burit upp den

sista qvisten. skall du tända eld på ris-högen, och gå in i din

kammare för någon stund. Gäck seda,n ned, och kringsopa

bålet väl, att alla qvistarne brinna upp. Om du då märker

något i elden, skall du taga det ut, och frälsa det.» Heren

lofvade noga efterkomma sin matmoders begäran i allt detta.

Derefter förde grodan honom upp i högan loft, till en liten

kammare, och sade: »här skall du framdeles bo och vistas.

l
lå detta bord skall du alltid finna mat och dryck, när du vill

äta; denna säng skall alltid vara bäddad och redo, när dig

Ivster hvila; och du eger i allt din goda frihet. Var allenast

trogen i hvad dig är tillsagdt!» Efter detta samtal skiljdes de

at, och grodan hoppade sina färde. Men s\ennen gick neder i

trädgården, hemtade en qvist som ban tillförene afskurit och

bundit, bar den upp på tomten der han aktade tillreda bålet,

och dermed var han fri för den dagen. Andra morgonen gjorde

han på samma sätt, likaledes den tredje, och så allt framgent
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hela året om. Heren hade du goda dagar på kungs-gården,

trifdes väl, och skjut upp till en rank ungersvenn. Ifea

nyckel ensligt Byntes der honom vara, ty han livarkcn

såg eller hörde någon memriska; och del lekte hon >m ofta i

bugen, alt hans breder skulle komma hem med fästemöar,

mens han icke hade någon.

När sa aret skridit rondt om, och heren burit upp den

sista qrvisteo, och lagt honom \id de ofriga, gjorde han som
ni hade sagt, tände eld på ris-högen, och tillredde ett stoit

b3l. Derefter gick han bort för någon stund, kom sa tillhaka,

och kring-aopade platsen ii alla sid »r , att qvistarne, Btora och

små, brunni till aska. Vid han nu sysslade som aldrabäst,

se, då rann der upp midl i elden en underskön ju 'gfru; hon

var Initare än en snö, och hennes hår var så fagert, att det

breddes ned till fötterna som en kappa. Vid svennen biel

varse den fagra jungfrun, sprang han hastigt till, och ryckte

henne ut ur elds-lågan. Men den unga mön föll honom i famn

med ator hjertans fröjd, och tackade att han trälåt henne. Hon

var nu den ^änaste och rikaste konunga-dotter i hela vida

verldén, och hade hlifvit »förgjord»; af en trollpacka, som

skapat henne till en stycg groda.

I samma stund hlef der lif och rörelse i hela huset, och

kungs-gården fjlldes af hofmän, och riddare, och förnäma jung-

frur, som likaledes varit förtrollade. Alla gingo nu fram, den

ena efter den andra, och hyllade sin drottning, samt den raske

ungersvennen som hade frälst dem. Men konunga-dottera

ville inte förlora tiden, utan lät genast spänna hästar för sin

förgyllande karm. och lagade sig i ordning att resa hört. Hon

lät derefter kli;da torpare-aonen i >ilke och kostligt skarlakan,

g h mom med vapen och annan utrustning, som det kunnat

höf\as en fur.- 1 >-son, och så var den fattige heren med ens

förvandlad till den yppersta stolts ungersvenn, som någonsin

hand s>ärd \id sida. När nu allt var i ordning för resan,

log konunga-dottera till orda: »jag kan \äl veta, att din bog

leker borl till dina bröder, som äro stadde på väg emot hem-

met f"r att \isa sina fästemöar. Vi ulja derföre resa till din

fader, att han äfveri må se livad fäatemö du tjenal di ;.
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Svennen var vid allt detta så. till mods, som hade han fallit

ned ifrån skyarne; men der var ingen tid att besinna sig, han

steg derföre genast upp i den gyllene karmen, och nu foro de

med mycken ära och stort följe, att helsa på den gamle tor-

paren i hans koja.

När de så färdats en stund, kommo de till öl-stugan,

som låg vid vägen. Då kände ungersvennen en stor lust att

erfara om hans bröder, efter gammal vana, ännu hÖllo till

derinne. Han lät derföre hålla med sin karm, och trädde in i

herberget. Vid han nu öppnade dörren, blef han varse tor-

pare-sönerna, der de sutto emellan skål och vägg, och åto,

och drucko, och gjorde sig lustiga. Men bröderna hade med
sig hvar sin fästemö, af sådan art som man väl kan gissa.

J)et är sagdt om deras skepnad, att de voro smala och smärta

till vext, såsom »kölfve-kubbar» (träd-stockar), hvitletta, som

»badstugu-väggar», trind-lagda, som »unga svin», och gula i

munn-giporna, som »sval-ungar». När svennen hade sett allt

detta, gick han skyndsamt bort, utan att någon kännt igen

honom. Derefter steg han upp till sin brud i den gyllene

karmen , och for vägen fram med allt sitt följe. Men gä-

sterna i öl-stugan undrade mycket, livad det var för en båld

konunga-son, som nyss dragit der förbi.

Ungersvennen och hans fagra brud foro nu bort till tor-

parens stuga, och kommo fram när det redan var serla om
aftonen. De gingo så in, och beddes få låna hus öfver natten.

Torparen svarade som sanningen var, att han väntade hem
sina tre söner och deras fästemöar; dertill hade han inte

annat än en ringa koja, som illa passade till herberge åt så

förnämt folk. Men konunga-dottern sade att hon ville råda

härutinnan, och torparen kunde icke neka till hennes be-

gäran. Prinsessan lät nu tillreda ett ståtligt jida-gille, och

skickade sina små-svehner ut i bygden, att bjuda gäster både

när och fjerran. När det så lidit på qvällen, och gästabudet

var redo, kommo torparens begge äldsta söner, dragande med

sina fästemöar, och lärer ingen undra att gubben icke synner-

ligen gladdes åt sina son-hustrur. Vid de nu sutto till bords,

sporde konunga-dottern, hvadan torparen erhållit så grann en
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duk, och så fager en dryckes-bägare. »Jo», sade gubben,

»mina begge äldsta söner ha \arit ute, och fatt dem i lön för

sin tjenst.» Då tog prinsessan till orda: »nej, dina äldsta

söner hafva ingalunda tjenat sig hvarken den ena eller den

andra. Men \ill du veta sanningen, så har din yngste son gjort

det, och här ser du maken till både duk och bägare.» Med
detsamma steg ungersvennen upp ifrån bordet, föll sin fader

i famn, och alla kunde nu se, att den främmande prinsen icke

var någon annan än torparens yngste son, den lille heren, som
tillförene var så ringa aktad af sina fränder. När så gubben

kände igen sin son, och tillika fick höra huru allt hade

timat, blef han storligen förundrad, och ville knappast tro

sina egna ögon. Men de begge torpare-sönerna fingo stå

med skam och nesa inför sin fader och allt gilles-iolket, och

deras otro och falskhet blef sedan till en hörsägen i hela byg-

den deromkring.

Ungersvennen och den vana prinsessan läto nu dricka sitt

bröllopp med stor lust och gamman, och der blef ett jula-

gille, så ingen sett maken i manna-minne. Men när julen var

förbi, drogo bruden och brudgummen hem till sitt land igen,

och togo den gamle torparen med sig. Och ungersvennen

vardt konung öfver hela riket, och lefde med sin fagra drott-

ning i all god sämja och kärlek. Der bygga de och bo ännu

i denna da".
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16.

prinsessan i jJorö-knlan.

Ifrån S. Småland.

En liknande Tolk-saga förekommer hos Damkarne. — Se
Moleeck, Udvalgte Eventyr og Fortselliuger , Kjpbenbavn 1845,

is. 88—92, »Pir/en i Museskindspclsen.»

Det var en gång i gamla, gamla dagar en konung, som

hade en enda dotter. Den unga prinsessan var blid till sinnes,

och fager till åsyn, så hon vann allas hjertan som sågo henne.

Kär hon nu blifvit vuxen, voro der många prinsar och unger-

svenner, som eftersträfvade hennes hand och kärlek, och

ibland dem var en båld konunga-son ifrån ett annat rike. Han

samtalade ofta med den vana mön, och de unga tu sämjades

så, att de gerna ville ega hvarandra.

Medan detta var å bane, hände sig att der brast ut örlig r

och fienden föll in i landet med en stor krigshär. Såsom nu

konungen icke hade makt att stå honom emot, lät han bygga

en jord-kula midt i mörka skogen, för att der gömma sin

dotter undan krigets farligheter. Han försåg henne ymnigt

med lifs-medel, och gaf henne till sällskap en tärna, samt

en hund och en hane, som åt dem skulle skilja dygnets

skiften. Derefter lagade konungen sig till strids, och den unge

prinsen gjorde sig redo att följa honom. Men när konunga-

barnen skulle skiljas åt, kände de en stor hjertans sorg å begge

sidor, och samtalade länge med hvarandra. Prinsessan tog till

arda: »min bug säger mig itt vi icke snart månde åter råkas;

derföre vill jag bedas en bön, som du icke får afslå. Du
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skall krfva, att aldrig gifta dig med någon, som icke kan tvätta

Dackarae ur detta hand-kläde, och väfva denna gull-väf till

ända.» Nid dessa ord räckte hon sin fästeman ett arme-linn,

och en väf, som var konstigt virkad med gnid och silke

Prinsen tog hand-klädet och gull-väfvcn, och sade att han aldrig

skulle glömma sin kärestas ord. Dermed skiljdes de ifrån

hvarandra. Konunga-d ottern sattes i jord-kulan; men prinsen

och den gamle konungen drogo bort, för att värja landet emot

fienden.

När nu härarne möttes, Mef der ett häftigt slag. Men
lyckan var konungen emot, sä han föll i striden med stor

berömmelse; och den unge prinsen måste utan seger vända

hem till sitt eget rike. Derefter for fienden fram öfver hela

bygden, med sköfling och man-dråp, brände upp kungs-gården,

och härjade vida omkring. Slutligen drog han sina färde, och

var landet dä föga bättre än en ödemark. Men ingen visste

hvad som blifvit af konunga-dottern, om hon var död, eller

fallit i fiendens hand.

Emedlerlid sutto prinsessan och hennes tärna i jord-kulan,

och sömmade gull på knä, me'ns de väntade att konungen

skulle komma hem igen. Men dag gick in, och dag gick ut,

och ändock kom han icke tillbaka, för att fria dem ur deras

fångenskap. Det led så sju runda år. Då voro lifs-medlen till

ända, så jungfrurna icke hade något att lefva af, utan blefvo

tvungna att slagta sin hane; men ifrån den dagen visste de

icke hvad tiden skred, och så tycktes dem deras lott vara

tyngre än förut. Kort derefter dog tärnan af sorg och hunger,

och nu var konunga-dottern alldeles ensam i den mörka jord-

kulan. Dä visste hon icke hvad hon skulle taga sig före i sin

stora nöd. Omsider grep hon till en knif, och begynte rifva i

taket utan uppehlll, både arla och sorla. Huru hon nu bar

sig åt, lyckades del henne till sluts att göra en öppning i

stock-verket; och bon k<*u så pi tredje dagen ut ur jord-kulan,

hvarest hon suttit så linge.

Konnnga-dottern klädde sig derefter i tärnans drägt, loc-

kade sin hund, och begynte vandra genom ödemarken. När

bon så färdats både länge ceh väl, utan att tralla algOfl,
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märkte hon en rök som steg upp emellan träden, och kom nu

omsider till en gammal man, som hrände kol i skogen. Prin-

sessan gick fram till kolaren, beddes litet mat, och sade att

hon ville gerna bistå honom vid hans arbete. Mannen gaf

henne så en beta bröd, och hon halp honom att bränna kol.

Medan de nu talades vid, sporde den unga mön efter tidningar,

hvad nytt som timat i landet. Då förtäljde gubben om konun-

gens död, och allt annat som tilldragit sig under de sista åren.

Men konunga-dottern blef öfvermåttan bedröfvad, och det rann

henne i hugen, huru »den har få vänner, som räknar många

gröna gra fvar.»

När det så lidit någon tid, och kolen voro brända, sade

gubben att han icke vidare behöfde någon hjelp, utan rådde

prinsessan söka tjenst uppå kungs-gården, helst som han väl

kunde se, att hon icke var van vid tungt arbete. Konunga-

dottern begynte nu åter sin vandring, och intet är förtäljdt

om hennes färd, förrän hon kom till en stor sjö. Då visste

hon icke huru hon skulle fara öfver vattnet, utan satte sig

ned på stranden, och var mycket bedröfvad. Men i detsamma

kom der en stor ulf löpandes ur skogen. Ulfven qvad:

»Gif mig din hund,

skall du komma öfver våg och grund.«

Nu blef konunga-dottern illa vid, men hon dristade icke neka

till ulfvens begäran, utan gaf honom hunden. När så ulfven

ätit sig mätt, tog han till orda:

»Sätt dig på min rygg,

skall du fara tröster och trygg.»

Genast satte sig prinsessan uppå hans rygg, och så bar han

henne öfver sjön till andra landet. Men på stranden var en

fager kungsgård, och öfver kungsgården rådde konunga-sonen,

han som i unga dagar lofvat prinsessan sin tro och ära.

Nu bör förtäljas, att medan prinsessan satt i jord-kulan,

hade konungen dött, och prinsen blifvit herre öfver landet efter

sin fader. När så åren skredo fram, bådo konungens män att

han skulle se sig om efter en drottning; men han ville inte
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lyssna till deras råd, ty han tänkte alltjemnt uppå den fagra

mön, som han trolofvat i sin uogdom. Der gingo så sju runda

år förbi, utan att någon liört cllor förnummit det aldra-

minsta om den vana konunga-dottern. Då kunde konungen

icke längre tänka att hon var \id lif; han rådslog diTföre med

sina män, och lät utgå ett påbud, att den skulle blifva hans

drottning, som kunde fullborda prinsessana gull-väl och tvätta

fläckarne ur hennes hand-kläde. När detta biel spordt öfver

länderna, kommo jungfrur och naör ifrån både östan och vestan,

ty de ville gerna ega den unge konungen; liksäl var ingen så

snäll, att bon kunde fullgöra hans vilkor. Men just i de da-

garne var der kommen en förnäm jungfru , som likaledes ville

jiröfva sin lycka. Till henne i:ick prinsessan, kallade sig Åsa,

och beddes erhålla tjenst. Hon blef så antagen til tärna hos

den främmande jungfrun; men der var ingen uppå kungs-

gården, som kände, hvem hon rätteligen var.

Prinsessans matmoder skulle nu fullborda konungens väf;

men del gick henne som det gått de andra, hon förmådde inte

reda den konstiga \äfnaden. Häröfver bar jungfrun en stor

barm, och visste inte rätt huru hon skulle bete sig. Då hände

sig en dag, me'ns bon var ute, att den förklädda prinsessan satte

sig Nid virke-stolen, och väfde ett långt stycke. När så jung-

frun kom Igen, och märkte att väfven skridit framåt, blef hon

väl tillfreds, och undrade hvem som hulpit henne. Konunga-

dottern ville i början icke yppa huru det var, men måste om-

sider bekänna sanningen. Nu blef jungfrun öfvermåttan glad,

och satte prinsessan att \irka på väfven: men ingen visste att

det \ar tärnan, som \irkade i sin matmoders ställe.

Der gick na ett stort rykte öfver hela kungs-gården, att

den främmande jungfrun väfde på den konstiga väfven. Då

blef mycket kaladt om konungens giftermål, och ban sjelf gick

ofta till jungfru-stugan, för att se huru det led med profvet.

Men när konungen kom in, stod \äf\cn alltid stilla, och ingen

arbetade på virke-stolen. Detta föll konungen sällsamt före,

och li.ni Bporde den främmande jungfrun, hvi bon aldrig väfde

ii. ii ban var deriune. Jungfruq undskyllade sig, och svarade

med [iat: »Herre I jag är alltför bljg att kunna arbeta, me'iu
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du ser uppå.» Konungen lät sig nöja med delta svar, och det

stod så icke långt om långe, förr än väfven var färdig.

Den främmande jungfrun skulle derefter tvätta fläckarne

ur prinsessans arme-linn; men det gick henne som det gått

de andra, ju mer hon tvådde, dess mörkare blef klädet. Här-

öfver bar jungfrun en stor harm , och visste inte rätt huru

hon skulle bete sig. Då hände sig en dag, me'ns hon var ute,

att den förklädda prinsessan satte sig ned att två hand-klädet,

och som hon lade hand dervid, blef fläcken genast mindre.

När så jungfrun kom tillbaka, och märkte hvad som händt,

blef hon väl tillfreds, och sporde hvem som hulpit henne.

Konunga-dottern ville i början icke yppa huru det var, men
måste omsider bekänna sanningen. Nu blef jungfrun öfver-

måttan glad, och satte prinsessan att tvätta på hand-klädet; men
ingen visste att det var tärnan, som tvättade i sin matmoders

ställe.

Der gick nu åter ett stort rykte öfver hela kungs-gården,

att den främmande jungfrun t\ådde fläckarne ur klädet. Då
blef mycket taladt om konungens giftermål, och han sjelf gick

ofta till jungfru-stugan, för att se hvad det hd med profvet.

Men för hvar gång konungen kom derin, stod arbetet alltid

stilla, och ingen tvättade på klädet. Detta föll honom sällsamt

före, och han sporde hvi den främmande jungfrun aldrig tvät-

tade når han var inne. Jungfrun undskyllade sig, och svan le

med list: »Herre, Konung! icke kan jag tvätta duken, när

jag skall hafva röda guld-ringar på fingrarne.» Konungen lät

sig nöja med detta svar; och det stod så icke långt om länge,

förr än fläckarne voro tvättade bort ur prinsessans arme-linn.

Den främmande jungfrun hade så uppfyllt alla konungens

vilkor.

När allt detla spordes, blef mycken glädje öfver land och

rike, och der skedde stora tillrustningar för konungens bröl-

lopp. Men på sjelfva brollopps-dagen blef bruden hastigt sjuk,

så hon inte orkade rida till kyrkan med den öfriga skaran.

Som hon nu icke ville låta någon veta orsaken till sin sjuk-

dom, talade hon lönligen med sin tärna, och bad henne rida

brud i sitt ställe. Den unga prinsessan jakade härtill: hon
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blef s5 liöljd i brud-lin, smyckades ined röda ringar, och sattes

på en fager gAngare; men inges \isste att del var tärnan, som
red i sin matmoders ställe. Derefter uaf sL- hröllnpps-skaran på

tåg, med stor ståt, och spel, och annan glädje, såsom sed har

varit i gamla dagar. .Men prinsessan sörjde i lön, och hennes

hjerta var tungt, när hon så skulle fara rida brud för en annan,

med honom som i unga dagar vann hennes tro och kärlek.

Bröllopps-skaran färdades nu vägen fram; bruden satt

på sin gångare med rödao gull-krona men blekan kind, oeh

brudgummen red henne aldra näst; ehuru han visst icke

tänkte hvad hennes hjerta månde sörja. När de så farit ett

stycke, kommo de till en bro; men det var spadt att bron

skulle brista * om någon brud for dcröfver, som icke var af

konungslig ätt. Då qvad prinsessan:

»IJgg, ligg, du bro breda!

T\å ädela konunga-barn öfver dig rida.»

'livad säger du, min tro!of\ade?' sporde tonungen. >.\h, in-

genting, så mycket», svarade bruden. »Jag talar med Åsa,

min tärna.»

De redo så åter ett stycke, och kommo till kungs-gården,

"hvarest prinsessans fader hade bott. Men nu var gården bränd,

och ogräs \ii\te upp ur grus-högen. Då qvad prinsessan:

»Här \äxer både tistel och törne,

der fordom legat guld i hörne.

Ilar ligger nu för fä och svin,

der förr jag tappat både mjöd och \in.»

'livad säger du, min trolofvade?' sporde konungen åter. Bruden

s »ärade: »åh, i. .genting så mycket. Jag talar med Åsa, min
tärna.»

Derefter foro de fram, och kommo till en fager lind. Då

q\ad prinsessan:

»Står du här, du gamla lind!

här har jag fästat guld-ringar med aldra-kärasten min.»
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Konungen sporde ånyo: »hvad säger du, min trolofvade?»

Men bruden svarade som förut: »åh! ingenting så mycket.

Jag talte blott med Isa, min tärna.»

Bröllopps-skaran drog nu vidare. Dä kom ett dufvo-par

flygande i luften. Bruden qvad:

»Här flyger du med maken din,

I afton mister jag min.»

'Hvad säger du, min fastemö?' frågade brudgummen, och lyss-

nade till hennes ord. »Åh! ingenting så mycket», svarade

bruden. »Jag talte blott med Isa, min tärna.»

När de så ridit åter ett stycke, gol göken. Då qvad

prinsessan:

»Göken gal i tall;

Hemma ligger bruden och får barn i stall.»

'Hvad säger du, min käresta?' sporde konungen. Prinsessan

genmälte, som förut: »åh! ingenting så mycket. Jag talte blott

med Åsa, min tärna.»

Brud-skaran färdades nu fram, och kom i den mörka sko-

gen, hvarest jord-kulan låg. Me'ns de så foro, red konungen

till sin unga brud, och bad henne förtälja något äfventyr under

vägen. Då suckade prinsessan tungt, och qvad:

»Sju år jag i jord-kulan satt,

Sagor och gåtor jag der förgät.

Ondt har mig händt,

Kol har jag brändt.

Ondt har jag lidit,

Ulfven har jag ridit.

I dag får jag fara brud

för min unga fru.»

'Hvad säger du, min trolofvade?' sporde konungen åter, och

blef underlig till mods. Bruden svarade: »åh ingenting så

mycket. Jag talte blott med Åsa, min tärna.»

De \ oro så framme vid k\rkan, der vigseln skulle ske.

Då qvad prinsessan:
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>llär är jag <lö|>t till Marin, Rofl och Stjorna,

Nu får jau' heta Isa, min tärna.»

Derefter tågade bröllopps-skaran in i kyrkan med stor stil,

efter gammal sedvänja. Främst giogo pipo-lekare, och fidlaré,

och pukare, och andra Bpele-män, så kommo brud-svennerna

och hof-riddarne, och sist bruden med sina små tärnor, De

unga tu blefvo nu satte i »brude-bänk», och vigseln försiggick

med mycken högtidlighet, såsom det kunde sömma ett konunga-

par; men ingen visste annat än det var den främmande jung-

frun, som stud brud med konungen.

När så brud-messan var läsen, och konungen vexlat ringar

med prjnsessan, tog han fram ett silfver-bälte, och spände om

hennes lif; men bältet hade en lås, så konstig och .illosam, att

ingen kunde öppna den utom konungen sjelf. Derefter drog

brud-skaran hem till kungs-gården, och brölloppet dracks med

lust, och lek, och dans, och allsköns gamman. Men prinsessan

skyndade in i jungfru-buren, och bytte kläder med sin mat-

moder, så ingen skulle märka att det var tärnan som ridit

brud i jungfruns ställe.

Det led så på aftonen, och. konungen satte sig att snacka

med sin unga brud, såsom ny -gift folk hafva för sed. |fe'ns

de nu glammade med h varandra, sporde konungen: »säg, min

vän! hvad livar det du sade, när vi redo öfver bron? Mig

lyster gerna veta det.» Då vardt jungfrun blodröd i ansigtet,

ty hon visste icke hvad hon skulle svara; men hon fann Big,

och sade: »det har jag alldeles glömt; men jag vill spörja Åsa,

min tärna.» Bruden gick så bort till tärnan, och sporde henne

åt, hvad som blifvii taladt under vägen. Derefter vände hon igen

till brudgummen, och sade: »jo nu minnes jag, jag qvad så här:

I -_•. ligg du bro breda!

Två ädela konunga-barn öfver dig rida.»

'Ilvarför qvad du så?' frågade konungen. Men bruden svarade

inte, utan teg.

Nar det så lidit en stund, sporde brudgummen ånyo:

min vän! livad \ar det du sade, när vi kommo till den gamla

kungs-gården? Mig lyster gerna veta det.» På biel jungfrun
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åter mycket förlägen; men hon fann sig, och sade: »det har

jag alldeles glömt; men jag vill spörja Isa, min tärna.»

Hon gick så bort till tärnan, och sporde henne åt, hvad som

blifvit taladt under vägen. Derefler vände hon igen till sin

brudgumme, och sade: »jo, nu minnes jag, jag qvad så här:

Har växer både tistel och törne,

der fordom legat guld i hörne.

Här ligger nu för fä och svin,

der förr jag tappat både mjöd och vin.»

'Hvarröre sade du så?' sporde konungen; men bruden svarade

inte, utan teg.

Det led nu en stund. Då sporde konungen åter: »säg,

min vän! hvad var det du sade, när vi redo förbi linden. Mig

lyster gerna veta det.» Men bruden kunde inte svara till hans

spörsmål, utan skulle fråga Isa, sin tärna. Hon kom der-

efter tillbaka, och sade: »jo, nu minnes jag. Jag sade så här:

Står du här du gamla lindl

Här har jag fästat ringar med aldrakärasten min.»

'Hvarföre sade du så?' frågSde brudgummen; men bruden

svarade inte.

Allt detta föll konungen mycket sällsamt före, och han

vände icke åter att spörja sin fästemö, hvad som blifvit taladt

dem emellan under hela vägen; men alltid måste jungfrun gå

bort, och spörja Isa, sin tärna. — Det var nu serla om afto-

nen, och brudparet skulle »sängledas.» Då sporde konungen:

»säg min vän! hvar har du bältet, som jag gaf dig när vi foro

ifrån kyrkan?» 'Hvad för ett bälte?' sade bruden, och vardt

blek om kind. 'Det gaf jag åt Isa, min tärna.' Tärnan blef

så efterskickad, och när hon kom fram, se, då bar hon

bältet om sitt lif, och låsen var så konstig, att ingen utom

konungen sjelf kunde öppna den. Nu märkte den främmande

jungfrun att hennes falskhet var röjd, hon gick derföre ut,

och drog förtörnad bort ifrån gården. Men konungen igenkände

sin rätta brud, och prinsessan förtäljde honom allt såsom det

timat under de långa år, som de varit skilda åt. Då blef stor
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lust och fröjd ibland gästerna, och konungen tyckte alt han

nu Mifvit \-il lönad för alla sina Borger.

Derefter leddes brudparet i Dbrada-hua», och Bmå-svenner

och tärnor gingo frainföre dem, och buro vax-ljus, sås"in seden

var hos våra fäder. När så konungen och hans unga gemål

gätt till sängs, började bröllopps-skaran sjunga den gamla \is.in:

»Släck ljuset i kronan,

Tag bruden i famn.»

Och der var fröjd öfver bäde stad och land, att de I

kommit samman, som så länge älskat hvarandra. Sedan \ar

jag inte med längre.

. I»un iitkithifjiir.

1. Eu annan uppteckning ifrån S. Småland förtäljer, all

det var en konunga-son som friade till en prinsessa; men konungen.

hennes fader, satte sig emot deras älskog, och gömde sin dotter i en

jord -kula. Då samlade prinsen en här, drog in i kommgens land,

och aktade taga sin käresta med våld. När han sä icke kunde
finna henne, brände han hela kungsgården, och tog allenast undan
prinsessans virke-stol. Dertill gjorde han ett löfte, att lu^en

skulle bh hans drottning, utan hon kunde fullborda väfven, som
konunga-dollern hade påbegvnt.

Sedan prinsessan och hennes tärna suttit sju runda är i

jord-kulan, voro deras lifs-medel till ända. Då sade konunga-

dottern: »antingen vill du dö fur mig, eller skall jag dö för dig?»

Tärnan svarade: 'jag vill gerna dö för eder.' .När så prinsessan

inte hade någonting mer att lefva af, begynte hon rifva i taket

,

tills hon på tredje d\gnet kom ut ur jord-kulan. I skogen träffade

hon nåcrra kolare som visade henne vägen åt kungs-bården. Nid

hon nu kom till sjö-stranden, stod der en björn. Han qvad

:

• •'ni du inte nämner mitt namn,
skall du få sitta pä min bak, och jag förer dig (ram.

Prinsessan for så öfver sundet, fick tjenst på kungs-garden, bos

den främmande jungfrun, och halp henne att virka sin bi ud-

klädning på virke-stolen, såsom konunga-sonen hade begärt.

Den flammande jungfrun ->kulle nu gifta sig med prinsen»

Men när bröllopps-dagen var inne, blef hon hastigt sjuk . och

sände tärnan att rida brud i sitt ställe. Prinsessan för så till

kyrkan med konunga-sonen. och kom under vägen till en bro.

Di qvad hon .

18
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»här rida två ädela konunga-barn

öfver bro, bro breda.»

'Hvad säger du, mitt bjerta?' sporde prinsen. Konunga-dottern

svarade: »åb ingenting sä mycket.»

Längre fram kommo de förbi jord-kulan, der prinsessan suttit

fangen. Då suckade hon tungt, och qvad:

»Hå! Hå!
Sju år jag i jord-kulan satt.

Ondt har mig händt,

kol bar jag bränt.

Ondt har jag lidit,

björnens bak har jag ridit.»

'livad sägpi du mitt hjerta lilla?' sporde prinsen åter. Konunga-
dottern svarade: »åh! ingenting så mycket.»

Vidare fingo de se tvänne foglar, som flögo förbi. Då suc-

kade prinsessan, och qvad:

»Hå! Hå!
Här flyger du med maken flin.

I afton mister jag min.»

När de nu kommit till kyrkan, tog prinsen fram ett par

bandskar och ett gull-äpple, gaf dem åt sin unga brud, och tog

hennes löfte, det hon ej skulle lemna dem ifrån sig, utom endast

till honom. Bröllopps-skaran for dcrefter hem, och den främ-

mande jungfrun trädde i prinsessans ställe. Men om qvällen frå-

gade brudgummen efter handskarne och gull-äpplet, som han gifvit

henne. Då sprang tärnan bakom sin matmoders rygg, och räckte

fram smyckena. Men konungen märkte hennes list , fattade handen

som höll gwll-äpplet, och sade: »dig, och ingen annan, vill jag

hafva till min drottning.» Nu förtäljde konunga-dottern hvem hon
var; men den främmande jungfrun fick vända hem till sitt igen.

2. En tredje öfverlemning ifrån S. Småland, förtäljer om
en prinsessa, vid namn Klara, som af sin elaka styfmoder sattes i

berget; men slutligen frälstes af en ulf, som bar henne ut igenom

en klyfta.

Efter långa vandringar i skogen, anlände konunga-dottern

omsider till en kolare, och halp honom vid hans arbete. Men för

hvarje gång prinsessan blef smetig om händerna, ville hon genast

tvätta sig, och mannen kunde deraf väl finna, att hon icke var

van vid slikt göromål. Han skickade henne dcrföre hem till sin

hustru, att tvätta byk. Men det gick sammaledes. Dä visade

kolaren henne vägen till kungs-gården, hvarest hon fick tjenst som
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tärna hos sin half-systcr, och för henne sömmadc skjortan och

tvättade band-klädet. När så prinsessan skulle stiga till häst, att

rida brud för sin matmoder, qvad hon:

»Stå, fåle grå!

dig skall ett konunga>barn rida uppå.»

Då sporde konungen: 'hvad säger du, min vän?' Bruden sva-

rade: »jo, jag talar till min häst, me'ns jag fördrifver liden.»

-När brud-stassen farit ett stycke, gol göken. Då qvad prin-

sessan :

»Göken gal i tallen.

Hemma är brud, och föder barn i stallen.»

'Hvad säger du, min vän?' sporde konungen åter. Prinsessan sva-

rade: »jo, jag talar till min häst, me'ns tiden går.»

De foro så vägen fram, och kommo till kungs-färden, som

var bränd och öde. Då qvad prinsessan :

»Här gå nu både får och svin

,

Här som jag fordom tappade mjöd och vin.»

'Hvad säger du , min vän?' frågade konungen ytterligare. Prins

svarade: »jo jag talar till min häst, me'ns tiden går.»

Vidare kommo de till bron. Du sade konunga-dottern :

»Bro, bro, håll mig,

Liten Klara rider öfver dig.»

Slutligen voro de framme vid kyrkan. Då qvad prinsi

»Stå, fåle grå!

me'ns liten Klara stiger af.»

'FIvad säger du min vän?' frågade konungen åter. Prinsessan

svarade, »jo, jag talar till min häst, mens tiden går.»

\r de så kommo hem ifrån kyrkan, klädde sig drottningens

dotter i In öllopps-kläder , och satte sig hos konungen att vara brud.

Då sporde brudgummen efter hvad som blifvit taladt under v&gen;

men bruden kunde icke svara till hans spörsmål, utan skulle (or

hvarje gång fråga sin tärna. Slutligen märkte konungen att han

var bedragen; och Klara blef drottning i sin elaka styf-systers ställe.

5. En öfverlemnmg ifrån Da lar ne förtäljer, att när bröl-

lopps-skaran kom till kungs-gården, der prinsessans fader hade bod.

qvad bruden:

»Här gå nu både kattor och s\ in

.

der fordom dracks både mjöd och vin

.

när Fin, far min lefde.»
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Konungen sporde genast hvad det var hon sade, men prinsessan

svarade: »jag talte blott med Kerstin, min tärna.» —
När brude-färden kom ett stycke fram, fingo de se tvänne

små sparfvar. Då sade kon unga-dottern:

»Här sitter du med maken din

,

I qväll mister jag min.»

Konungen sporde åter: »hvad var det du sade, min trolofvade?»

Bruden svarade: 'jag talte blott med Kerstin, min tärna.'
Ytterligare kommo de till ett träd; i trädet satt en fogel och

sjöng. Då qvad prinsessan

:

»Här sitter du, och qvittrar i tall,

Hemma ligger brud, och är sjuk i ett stall.»

'Hvad var det du sade?' frågade konungen. Bruden svarade som
förut: »jag talte blott med Kerstin, min tärna.» —

Fur öfrigt innehåller denna uppteckning inga nya drag eller

afvikelser, som förtjena anmärkas.

4. I en öfverlemning från Upland har prinsessan erhållit

namnet Lossamenle. — För öfrigt är sagans uppränning lika,

oansedt någon mindre utförlighet i berättelsen. —
När prinsessan suttit sju år i jord-kulan, kora hon till kungs-

gården, och vardt antagen som tärna hos den främmande jung-

frun. Men jungfrun kunde icke väfva prinsens väf, såsom han
bedt henne, utan bad sin tärna om hjelp. Då qvad prinsessan:

»Mina fötter äro hvita, mina händer äro små;
det går nu så lätt, som det förr har gått.»

Derefler satte hon sig ned, och väfde. Men i detsamma kom prin-

sen in, och sporde huru jungfrun fatt väfven att gå. Konunga-
dottern vände bort hulvudet, och svarade:

»Mina fötter äro hvita, mina händer äro små;

det går nu så lätt, som det förr har gått.»

Den unge prinsen kunde så icke veta annat, än det var den främ-

mande jungfrun som väfde. —
Slutet är äfven lika. — Prinsessan rider till kyrkan för sin

matmoder; men blir omsider igenkänd och upptäckt, medelst ett

gull-äpple, som hon i sin ungdom erhållit till skänks af konunga-

sonen.
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